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Streszczenie

Ogólnym zadaniem EPC jest promocja Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) oraz rozwi-
janie zintegrowanego rynku płatności w Europie, poprzez zapewnienie pomocy lub wsparcia przy 
opracowywaniu i promocji standardów, najlepszych praktyk oraz systemów (patrz www.european-
paymentscouncil.eu). Dlatego właśnie niniejsza biała księga skupia się na ekosystemach opartych 
na instrumentach płatniczych SEPA1, i tym samym obejmuje zarówno modele trójstronne, jak i czte-
rostronne.

Telefony komórkowe w pełni spenetrowały rynek oraz osiągnęły wysoki poziom usług, dzięki czemu 
stanowią doskonały kanał instrumentów płatniczych SEPA. Telefonów komórkowych używa są 
zatem głównie do zainicjowania płatności, podczas gdy zasadnicza płatność oparta jest na istnieją-
cych instrumentach SEPA. Przed rozpoczęciem pracy nad niniejszym dokumentem EPC przeanali-
zowało różne kategorie płatności i skupiło się na kartowych bezstykowych mobilnych płatnościach 
SEPA (MCP), zdalnych mobilnych płatnościach kartowych SEPA oraz płatnościach SCT.

W roku 2010 EPC opublikowało pierwsze wydanie białej księgi płatności mobilnych. W dokumencie 
dokonano ogólnego przeglądu zarówno mobilnych płatności bezstykowych jak i mobilnych płatności 
zdalnych, ale więcej uwagi poświęcono pierwszemu typowi płatności.

Na początku roku 2012 EPC opublikowało do publicznych konsultacji wydanie drugie, które objęło 
wszystkie główne obszary płatności mobilnych. Niniejsze nowe wydanie białej księgi zawiera zmiany 
wprowadzone po zebraniu komentarzy od różnych interesariuszy w drodze konsultacji.

W niniejszym dokumencie zawarto szczegółową analizę każdego obszaru płatności mobilnych, którą 
przedstawiono poprzez specyfikację kluczowych przypadków ich wykorzystania, a także opis ekosy-
stemu, ogólnej struktury oraz najważniejszych zagadnień dotyczących infrastruktury. Pokrótce omó-
wiono także koncepcję portfela mobilnego.

Celem niniejszej białej księgi jest:

•	 poinformowanie interesariuszy o poparciu dla płatności mobilnych SEPA ze strony EPC;
•	 opisanie pewnych elementów uzasadnienia biznesowego dla dostawców usług płatności 

(PSP) i innych zainteresowanych stron, które chcą wejść na rynek usług płatności mobilnych;
•	 pokazanie potencjału przyjęcia przez klientów płatności mobilnych, poprzez prezentację kilku 

realistycznych i przykładowych scenariuszy wykorzystania płatności mobilnych;
•	 zebranie opinii i informacji zwrotnej od interesariuszy.

Niniejszy dokument napisano w stylu niespecjalistycznym, gdyż jego założeniem jest przekazanie 
opinii EPC dotyczącej płatności mobilnych w SEPA do PSP, ich klientów i wszystkich interesariuszy 
będących uczestnikami cyklu płatności. EPC zachęca wszystkich interesariuszy do przekazywania 
opinii dotyczących informacji przedstawionych w niniejszej białej księdze.

1 Proszę pamiętać, że przypadki wykorzystania płatności mobilnych i modele usługowe przedstawione w niniejszej 
białej księdze można stosować także w obszarach spoza SEPA.

http://www.europeanpaymentscouncil.eu
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Oto główne wnioski zawarte w niniejszej białej księdze:

•	 wybór bezpiecznego elementu (SE) ma największy wpływ na model usługi i zadania różnych 
interesariuszy w przypadku kartowych bezstykowych płatności mobilnych SEPA.

•	 w obszarze zdalnych płatności mobilnych określono trzy główne wyzwania:

 �  Wygoda inicjacji transakcji oraz identyfikacja odbiorcy płatności w przypadku inicjacji 
przez płatnika;

 � Pewność realizacji płatności dla odbiorcy;
 � Płatności natychmiastowe (lub bardzo szybkie).

Choć wiele ze zidentyfikowanych wyzwań nie dotyczy wyłącznie kanału mobilnego, warun-
kiem sukcesu instrumentów płatniczych SEPA w obszarze płatności mobilnych jest podjęcie 
decyzji na wczesnym etapie.

W ekosystemie płatności mobilnych interesariusze indywidualni sami decydują, czy i kiedy zechcą 
zaoferować swoje usługi w tym obszarze. Mimo to celem, który EPC chce zrealizować poprzez pub-
likację niniejszego dokumentu, jest przygotowanie ścieżki skutecznego wdrażania mobilnych płat-
ności SEPA. Należy także zauważyć, że poszczególne części niniejszego dokumentu można odnieść 
także do płatności mobilnych poza SEPA.

Oprócz współpracy z innymi interesariuszami z danego ekosystemu mobilnego, EPC planuje zaan-
gażowanie odpowiednich podmiotów branżowych, aby pomóc przy opracowaniu otwartych specy-
fikacji na rzecz interoperacyjności płatności mobilnych, które mogą być wykorzystane przez sektor 
płatniczy i wszystkie zainteresowane strony.

EPC planuje także dalsze prace nad różnymi aspektami portfela mobilnego, we współpracy z odpo-
wiednimi interesariuszami i firmami, jako że portfele mobilne nadal są we wczesnej fazie rozwoju.
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0	 Informacje	o	dokumencie

0.1 Struktura dokumentu

W niniejszym rozdziale znajduje się opis struktury białej księgi. W rozdziale 0 znaleźć można odnoś-
niki, definicje oraz skróty wykorzystywane w niniejszym dokumencie, a w rozdziale 1 –ogólne infor-
macje na temat EPC oraz jego wizji. Rozdział 2 zawiera wprowadzenie do SEPA, usług płatności 
mobilnych oraz związanych z nimi zagadnień ekosystemu płatności mobilnych. W rozdziale 3 znaj-
duje się szereg scenariuszy płatności mobilnych, które zaprezentowane zostały poprzez opis prze-
biegu dnia przeciętnego klienta. Poza tym znaleźć tam można ogólny przegląd płatności mobilnych 
i obszary szczególnego zainteresowania zaproponowane przez EPC. Rozdział 4 dotyczy kartowych 
bezstykowych płatności mobilnych (MCP). Zawiera on bardziej szczegółowy opis przypadków 
wykorzystania płatności mobilnych i ogólny przegląd ekosystemu i struktury MCP. Analogicznie 
w rozdziale 5 zaprezentowano podobne informacje na temat zdalnych płatności mobilnych (MRP) 
i dotyczy on zarówno kartowych zdalnych płatności mobilnych, jak i zdalnych mobilnych poleceń 
przelewu. Rozdział 6 przedstawia, jak łatwo i wygodnie uzyskać dostęp do mobilnych usług płat-
ności. W rozdziale 7 opisano różne elementy infrastruktury wykorzystywane zarówno przy MCP jak 
i MRP. Rozdział 8 to wprowadzenie do wykorzystania portfeli mobilnych i ich wpływu na doświad-
czenia klienta. W rozdziale 9 znajduje się przegląd najważniejszych podmiotów standaryzacyjnych 
i branżowych w ekosystemie mobilnym. Ogólne wnioski zawarto w rozdziale ostatnim, 10. W anek-
sach znaleźć można dodatkowo wprowadzenie do instrumentów płatniczych SEPA oraz ogólną ana-
lizę bezpiecznych elementów.

0.2 Odnośniki

W niniejszym rozdziale znajduje się lista odnośników z dokumentu. Nawiasy kwadratowe są w doku-
mencie wykorzystywane jako odnośniki do dokumentów z tej list

[1] Arthur D. Little
Global M-Payment Report Update – 2009 (Aktualizacja światowego raportu płatności mobilnych)

[2] Europejska Rada ds. Płatności
EPC397‒08 Customer-to-Bank Security Good Practices Guide 
(Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie bezpieczeństwa w relacji klient-bank)

[3] Europejska Rada ds. Płatności
EPC 020‒08 SEPA Cards Standardisation (SCS) Volume – Book of Requirements 
(Standaryzacja Kart SEPA (SCS) – księga wymagań)

[4] Europejska Rada ds. Płatności
EPC 178‒10 Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implementation Guidelines 
(Wytyczne dotyczące wdrażania interoperacyjności kartowych bezstykowych płatności mobilnych 
SEPA)

[5] Europejska Rada ds. Płatności – Stowarzyszenie GSM Association
EPC 220‒08 Mobile Contactless Payments Service Management Roles – Requirements and 
Specifications 
(Role zarządzania usługami bezstykowych płatności mobilnych – wymagania i specyfikacje)

http://www.adl.com/reports.html?view=389
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=225
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=521
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=557
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=423
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=423
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[6] Notatka prasowa IDC 30 lipca 2009 r.
Smartphone Growth Encouraging, Yet the Worldwide Mobile Phone Market Still Expected 
To Shrink in 2009 (Wzrost segmentu smartfonów zapowiada się dobrze, ale oczekuje się, że świa-
towy rynek telefonów komórkowych w roku 2009 nadal będzie się kurczył).
http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS21950309&sectionId=null&ele
mentId=null&pageType=SYNOPSIS

[7] Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
World Telecommunication/ICT Indicators Database 2010 (Baza danych wskaźników dotyczących 
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Tabela	1:	Bibliografia

0.3 Definicje

W niniejszym dokumencie wystąpiły podane poniżej terminy.

Termin	 Definicja
Agent	rozliczeniowy Dostawca usług płatniczych (PSP) umożliwiający przetworzenie transakcji 

akceptanta z wystawcą poprzez sieć autoryzacyjną i rozliczeniową. W niniej-
szym dokumencie de facto oznacza to akceptowanie płatności mobilnych.

Alias	(niepowtarzalny	
identyfikator)

W przypadku płatności zdalnych, alias to po prostu pseudonim odbiorcy, który 
w przypadku zdalnych płatności SCT może być w niepowtarzalny sposób połą-
czony z nazwą, BIC i IBAN odbiorcy, a w razie zdalnych płatności SCP – z iden-
tyfikacją konta płatności odbiorcy. Alias można wykorzystać także do identyfi-
kacji płatnika.

Odbiorca Osoba fizyczna lub prawna, która ma być odbiorcą środków, które były przed-
miotem transakcji płatniczej. [10]

Właściciel	karty	 Konsument, który jest stroną umowy dotyczącej usług MCP z wystawcą. Właści-
ciel karty musi mieć dostęp do MNO (lub MVNO) oraz posiadać sprzęt mobilny 
z funkcją NFC.

Brak	obecności	karty Transakcja mająca miejsce w przypadku zdalnego wykorzystania karty, 
co oznacza, że w momencie realizacji transakcji nie dochodzi do fizycznej inter-
akcji pomiędzy fizyczną kartą a terminalem.

http://www.mobeyforum.org/Press-Resources/White-Papers
http://www.mobeyforum.org/Press-Resources/White-Papers
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Potwierdzenie	usługi	
płatności	

W niniejszym dokumencie dotyczy usługi, która oferuje odbiorcy odpowiednią 
gwarancję, że płatność zostanie lub została zrealizowana (od zwykłego potwier-
dzenia do rzeczywistego otrzymania środków).

Konsument Osoba fizyczna, która w umowach o usługach płatniczych, których dotyczy [10], 
działa na rzecz interesów innych niż własnej działalności gospodarczej, branży 
lub zawodu (zgodnie z definicją w [10]).

Model	trójstronny Zarówno płatnik jak i odbiorca są klientami tego samego PSP, który działa 
w ramach określonego systemu płatniczego.

Model	czterostronny Płatnik i odbiorca są klientami innego PSP.
Dwóch PSP może działać w ramach jednego i tego samego systemu płatności lub 
w ramach różnych systemów płatności.

Klient Płatnik lub odbiorca, którym może być konsument lub przedsiębiorca.
Identyfikacja	odbiorcy Sposób niepowtarzalnej identyfikacji odbiorcy i jego zasadniczego rachunku. 

Na przykład IBAN/BIC, alias, numer karty, dokumenty potwierdzające tożsa-
mość, ...

Wystawca Dostawca usług płatniczych, który dostarcza klientowi rachunek płatniczy oraz, 
w niniejszym dokumencie, aplikację płatności mobilnych.

Akceptant Akceptant w ramach systemu MCP zapłaty za dobra i usługi zakupione przez 
konsumenta (w niniejszym dokumencie właściciela karty). W przypadku termi-
nali obsługiwanych znany także jako osoba obsługująca. Akceptant jest klientem 
swojego agenta rozliczeniowego.

Kartowa	bezstykowa	
płatność	mobilna	
(MCP)

Płatność zainicjowana przez telefon komórkowy, w przypadku gdy właściciel 
karty i akceptant (lub ich sprzęt) znajdują się w tym samym miejscu i w celu 
przekazania danych komunikują się ze sobą bezpośrednio za pomocą bezstyko-
wych technologii radiowych, takich jak NFC (zwanych także płatnościami bez-
stykowymi). W niniejszym dokumencie wszystkie bezstykowe płatności mobilne 
to kartowe bezstykowe płatności mobilne.

Aplikacja	MCP Aplikacja z wykorzystaniem bezpiecznego elementu, pełniąca funkcje płatnicze 
związane z MCP, zgodnie z wytycznymi wystawcy MCP.

Interfejs	użytkownika	
aplikacji	MCP

Aplikacja w telefonie komórkowych odpowiadająca za interakcje użytkownika 
związana z wykorzystaniem MCP, zgodnie z zaleceniami wystawcy MCP.

Wystawca	MCP PSP dostarczający konsumentowi aplikację MCP.
Operator	sieci	mobilnej	
(MNO)

Operator telefonów komórkowych, który zapewnia szereg usług mobilnych, 
w tym być może usprawnienia usług NFC. MNO zapewnia łączność OTA (Over 
the Air) pomiędzy płatnikiem (konsumentem) i jego PSP z wykorzystaniem sieci 
własnej lub wypożyczanej (ci drudzy bywają nazywani MVNO – mobilnymi wir-
tualnymi operatorami sieci).

Zdalna	płatność	
mobilna	(MRP)

Płatność zainicjowana przez telefon komórkowy lub podobne urządzenie, gdy 
transakcja realizowana jest przez mobilną sieć telekomunikacyjną (np. GSM, 
Internet mobilny, ...), i która może być wykonana niezależnie od lokalizacji płat-
nika (i/lub jego sprzętu).

Portfel	mobilny2 Portfel cyfrowy, który jest usługą umożliwiającą właścicielowi portfela bez-
pieczny dostęp do instrumentów identyfikacji i płatności, a także zarządzanie 
nimi i ich wykorzystanie w celu inicjowania płatności przez telefon komórkowy.

Aplikacja	MRP Aplikacja wykorzystująca SE, pełniąca funkcje płatności związane z MRP, 
zgodnie z wytycznymi wystawcy MRP.

2  W telefonie komórkowym może być wiele portfeli mobilnych.



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 11 z 95

Interfejs	użytkownika	
aplikacji	MRP

Aplikacja w telefonie komórkowych odpowiadająca za interakcje użytkownika 
związane z wykorzystaniem aplikacji MRP, zgodnie z zaleceniami wystawcy 
MRP.

Wystawca	MRP PSP dostarczający konsumentowi aplikację MRP.
NFC	(Komunikacja	
blis	kiego	zasięgu)

Bezstykowy protokół określony przez ISO/IEC 18092.

Płatnik Osoba fizyczna lub prawna, która posiada rachunek płatniczy i zezwala na pole-
cenie zapłaty z tego rachunku płatniczego lub, w przypadku braku rachunku płat-
niczego, osoba fizyczna lub prawna, która zleca polecenia zapłaty ([10]).

Rachunek	płatniczy Rachunek prowadzony w imieniu i na rzecz jednego lub większej liczby użyt-
kowników systemu płatniczego, wykorzystywany do realizacji transakcji płatni-
czych [10].

Program	płatniczy Techniczne i handlowe ustawienia dla jednego lub więcej programów płatności, 
które stanowią ramy organizacyjne, prawne i operacyjne, konieczne do wprowa-
dzenia do obrotu usług płatniczych (np. system kart, system płatności zdalnych 
oparty na SCT, itd.).

Dostawca	usług	płatni-
czych	(PSP)

Podmioty wspomniane w art. 1 [10] oraz osoby prawne i fizyczne, które korzy-
stają ze zwolnienia na mocy art. 26 [10].

System	płatniczy Systemu przekazywania środków z formalnymi i zestandaryzowanymi ustawie-
niami i wspólnymi zasadami przetwarzania i rozliczania transakcji płatniczych 
(zgodnie z definicją w [10]).

Transakcja	płatnicza Działanie zainicjowane przez płatnika lub odbiorcę, dotyczące wkładania, prze-
lewania lub wyjmowania środków, niezależnie od zasadniczych zobowiązań 
pomiędzy płatnikiem i odbiorcą (zgodnie z definicją w [10]).

Sprzęt	z	terminalem Sprzęt umożliwiający interakcję (np. punkt sprzedaży, automat, bankomat...)
Kontekst	zakupu Różne sposoby zakupu oferowane przez akceptanta klientom (np. SMS, Internet 

mobilny, dedykowana mobilna aplikacja, wcześniej zarejestrowany alias)
Bezpieczny	element	
(SE)	

Certyfikowana platforma (narzędzie bądź komponent) odporna na fałszerstwa, 
służąca do bezpiecznego hostowania aplikacji oraz zawartych w nich pouf-
nych i kryptograficznych danych (np. zarządzanie kluczem) zgodnie z zasadami 
i wymaganiami bezpieczeństwa ustalonymi przez godne zaufania i jasno okre-
ślone władze. Np. UICC, wbudowany bezpieczny element, karty chip i SD.

Wystawca	bezpiecznego	
elementu	

Zaufana firma zewnętrzna odpowiedzialna za wydanie i konserwację SE. 
Do typowych przykładów należą MNO i producenci kart.

Zaufany	administrator	
usługi	(TSM)

Zaufana firma zewnętrzna działająca w imieniu wystawcy SE i/lub wystawcy 
aplikacji MRP, jeśli SE obsługuje aplikacje/aplikację MRP.

Zaufana	strona	trzecia	
(TTP) 

Jednostka, która jest trzecią stroną ułatwiającą komunikację pomiędzy inte-
resariuszami ekosystemu, którzy darzą ją zaufaniem (np. wystawca SE, TSM, 
wspólny administrator infrastruktury...).

	
Tabela	2:	Definicje
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0.4 Skróty

Skrót	 Termin
AAUI Interfejs Użytkownika Aktywującego Aplikację
B2B Przedsiębiorca do przedsiębiorcy
B2C Przedsiębiorca do konsumenta
C2B Konsument do przedsiębiorcy
C2C Konsument do konsumenta
CAP Program uwierzytelniania chipa
CNP Brak obecności karty
CSM Mechanizm rozliczeniowo-rozrachunkowy
CVM Metoda weryfikacji właściciela karty 
DPA Dynamiczne uwierzytelnienie hasła
ETSI Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
GP GlobalPlatform
GSMA Stowarzyszenie GSM 
ID Identyfikator
ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
MCP Bezstykowe płatności mobilne 
MNO Operator sieci mobilnej 
MRP Zdalna płatność mobilna 
MRCP Kartowe zdalne (SEPA) płatności mobilne
MRCT Mobilne zdalne polecenie przelewu SEPA 
MVNO Operator mobilnej sieci wirtualnej
NFC Komunikacja bliskiego zasięgu
POI Terminal
PSD Dyrektywa w sprawie usług płatniczych
PSP Dostawca usług płatniczych 
SCF Ramowe zasady SEPA dotyczące płatności kartowych 
SCP Kartowe płatności SEPA
SCT Polecenie przelewu SEPA 
SDD Polecenie zapłaty SEPA
SE Bezpieczny element 
TEE Zaufane środowisko realizacji
TSM Zaufany administrator usługi 
TTP Zaufana strona trzecia 
UICC Uniwersalna karta układu scalonego
SCT Pilne polecenie przelewu SEPA 

Tabela	3:	Skróty
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1	 Informacje	ogólne

1.1 Europejska Rada ds. Płatności
2

Europejska Rada ds. Płatności (EPC, patrz www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm) jest pod-
miotem koordynacyjnym i decyzyjnym europejskiego sektora bankowego3, zajmującym się płatnoś-
ciami. EPC wspiera i promuje Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA), a także opracowuje pro-
gramy i ramy płatności konieczne do urzeczywistnienia idei zintegrowanego rynku płatności w euro. 
EPC zajmuje się w szczególności wypracowaniem stanowiska dostawców usług płatniczych (PSP4) 
dotyczącego wspólnej przestrzeni usług płatniczych. Poza tym pomaga w procesach normalizacyj-
nych, formułuje najlepsze praktyki, oraz wspiera i monitoruje wdrażanie podjętych decyzji.

EPC składa się z 74 członków reprezentujących banki, społecz-
ności bankowe oraz instytucje płatnicze. Bezpośrednio w prace 
EPC zaangażowanych jest ponad 360 specjalistów z 32 krajów, 
którzy reprezentują organizacje różnej wielkości i z różnych sek-
torów europejskiej branży bankowej. Europejski Bank Centralny 
jest obserwatorem wszystkich grup roboczych i grup wsparcia 
EPC, a także posiedzenia plenarnego EPC (organ decyzyjny 
EPC). EPC jest organizacją non-profit, która udostępnia na swojej 
stronie do bezpłatnego pobrania wszystkie efekty swojej pracy, 
w tym Regulaminy systemu SEPA i powiązaną z nimi dokumen-
tację. EPC nie dostarcza technologii, towarów lub usług.

Rys.	1	Zakres	geograficzny	SEPA

Bardziej szczegółowe wprowadzenie do instrumentów płatniczych SEPA znajduje się w Aneksie I –
Instrumenty płatnicze SEPA

1.2 Wizja

Założeniem EPC jest wkład w tworzenie zintegrowanego rynku płatności poprzez rozwój i promocję 
standardów, dobrych praktyk i programów.

Transakcje płatnicze realizowane za pomocą urządzeń i usług mobilnych powinny w możliwie dużym 
stopniu być oparte o istniejące Regulaminy SEPA oraz Ramowe zasady SEPA, dotyczące płatności 
kartowych, a także (globalne) normy. EPC może zatem pomóc opracować standardy i wytyczne, 
w celu stworzenia środowiska, które jest niezbędne, aby dostawcy usług płatniczych mogli pro-
ponować bezpieczne, efektywne i przyjazne dla użytkowników rozwiązania mobilne, ułatwiające 
dostęp do instrumentów płatniczych SEPA.

Być może kluczem do sukcesu będzie międzysektorowa współpraca pomiędzy różnymi interesariu-
szami ekosystemu płatności mobilnych. Z drugiej strony klienci nie powinni być uzależnieni od kon-
kretnego operatora sieci mobilnej, czy przywiązani do konkretnego urządzenia mobilnego i powinni 
mieć możliwość zmiany dostawcy usług płatniczych.
3 Sektor bankowy to banki, społeczności bankowe i instytucje płatnicze.
4 Odnoszenie się niniejszym dokumencie do banków nie ma na celu ograniczenia dostarczania usług płatności mobil-
nych wyłącznie do banków, a oznacza dostawców usług płatniczych (PSP).
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1.3 Zakres i cele

Celem niniejszej białej księgi jest zaprezentowanie przeglądu płatności mobilnych SEPA, co oznacza 
wykorzystanie kanału mobilnego do inicjacji instrumentów płatniczych SEPA. Niniejsza nowa wersja 
dokumentu obejmuje zarówno płatności bezstykowe, jak i zdalne, zgodnie z obszarami analizy okre-
ślonymi przez EPC (patrz rozdział 3.2.2).

Poprzez publikację niniejszej białej księgi EPC zamierza osiągnąć następujące cele:

•	 Poinformowanie interesariuszy o poparciu EPC dla mobilnych płatności w SEPA oraz o moż-
liwości wykorzystania instrumentów płatniczych SEPA w kanale mobilnym;

•	 Poinformowanie o nowym, wygodnym, jednorodnym i nieprzerwanym dostępie do usług 
i nowych możliwościach biznesowych generowanych poprzez kanał mobilny;

•	 Wskazanie kategoryzacji płatności mobilnych;
•	 Podanie przykładów stosowania płatności mobilnych;
•	 Analiza kartowych bezstykowych płatności mobilnych i zdalnych płatności mobilnych.

Poprzednia wersja dokumentu została opublikowana w celu przeprowadzenia publicznych konsul-
tacji. Niniejsza nowa wersja dokumentu zawiera zmiany wprowadzone po zapoznaniu się z komen-
tarzami interesariuszy ekosystemu płatności mobilnych.

1.4 Elementy poza zakresem

Niniejszy dokument jest w założeniu niezależny. Warto zauważyć, że nie stanowi on wyczerpującego 
wprowadzenia do wszystkich aspektów płatności mobilnych, a raczej koncentruje się na inicjacji 
płatności w kanale mobilnym, przy wykorzystaniu istniejących instrumentów płatniczych SEPA 
(płatności kartowych SCT, SDD oraz SEPA). Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami EPC  
(www.europeanpaymentscouncil.eu) w celu zgłębienia schematów transakcyjnych płatności mobil-
nych.

Niniejsza biała księga nie jest jedynym dokumentem tego typu, ale jej celem jest dokonanie prze-
glądu obecnej sytuacji. Nie oznacza to, że z góry zakładamy, jakie będzie w przyszłości podejście 
EPC lub innych interesariuszy, zarówno w zakresie działań, które mogą zostać podjęte lub nie, jak 
i procesów, które mogą zostać w tym celu zaproponowane lub nie.

W niniejszym dokumencie nie ujęto badań rynkowych, gdyż wiele z nich jest ogólnodostępnych. 
Skoncentrowano się za to na obszarach, stanowiących podstawę interoperacyjności we wspólnej 
przestrzeni pomiędzy PSP. Poza zakresem niniejszego dokumentu znalazły się specyfikacja przy-
padków biznesowych i szczegółowe analizy łańcuchów wartości płatności mobilnych.

1.5 Czytelnicy

Dokument jest skierowany do PSP, a także innych zainteresowanych stron włączonych w płatności 
mobilne, takich jak:

•	 Operatorzy sieci mobilnych (MNO);
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•	 Zaufani administratorzy usług (TSM);
•	 Producenci sprzętu;
•	 Akceptanci i ich organizacje;
•	 Konsumenci;
•	 Architekci aplikacji;
•	 Administracja publiczna;
•	 Regulatorzy;
•	 Podmioty standaryzacyjne i branżowe;
•	 Systemy kart;
oraz
•	 Inni zainteresowani interesariusze.
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2	 Wprowadzenie

2.1 Rozwój usług mobilnych w ramach SEPA

Zgodnie z [7] wskaźnik penetracji telefonów komórkowych w gospodarkach rozwiniętych wskazuje 
obecnie na rynek bliski nasycenia. Większość klientów już teraz wykorzystuje telefony komórkowe, 
aby uzyskać dostęp do innych usług niż tradycyjne połączenia głosowe czy wysyłanie krótkich wia-
domości (SMS), co jest znacznie łatwiejsze dzięki infrastrukturze MNO wspierającej pakietowe prze-
syłanie danych poprzez technologie GPRS oraz 3G właściwie na obszarze całego zasięgu geogra-
ficznego. Ostatnio oczekiwania konsumentów co do funkcjonalności telefonów komórkowych zna-
cząco wzrosły. Widać to na przykładzie rynku smartfonów, który rośnie najszybciej ze wszystkich 
segmentów [6]. Klienci zakładają, że tendencja ta się utrzyma i chętnie korzystają z nowych usług 
ułatwiających życie codzienne oferowanych na platformie. Usługi finansowe są jednoznacznie uwa-
żane za najważniejsze, dlatego oczekiwania wobec nich są tak wysokie. Co więcej, decyzja o korzy-
staniu z płatności mobilnych może ograniczyć korzystanie z gotówki lub czeków. EPC i PSP uwa-
żają, że płatności inicjowane przez telefon komórkowych będą się cieszyły dużym zainteresowaniem 
klientów.

Akceptanci oczekują dostępu do cennych danych i komunikacji 1:1, a także informacji o klientach, 
jeśli ci wyrażą na to zgodę. Wymagają, aby dzięki nowym technologiom doszło do bezpośredniego 
zwiększenia wydajności przeprowadzanych operacji, co zaowocuje oszczędnościami i wzrostem 
wolumenu transakcji. Akceptanci liczą także, że nowa technologia zredukuje ekspozycję na zagro-
żenia (takie jak kradzież gotówki) i ponoszenie odpowiedzialność (nieuprawnione płatności). Akcep-
tanci mają w końcu nadzieję, że nowe usługi umożliwią rozwój usług marketingowych i dodanych 
oraz wzmocnią markę. Według EPC bardzo prawdopodobne, że akceptanci i inni interesariusze, 
którzy dostarczają usługi bezpośrednio klientom, osiągną wszystkie te korzyści dzięki płatnościom 
z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

Jeśli chodzi o osobistą przestrzeń konsumenta, nowym sposobem płatności byłyby praktyczne płat-
ności mobilne konsument do konsumenta SEPA, dostępne za pomocą rachunku płatniczego lub karty.

Na koniec warto zauważyć, że według [1] wielu PSP i innych uczestników rynku już teraz stwier-
dziło, że liczy na wzrost poprzez wykorzystanie płatności mobilnych. W SEPA i na innych obsza-
rach realizowanych jest wiele pilotażowych płatności mobilnych i usług komercyjnych, a informacje 
zwrotne od interesariuszy są bardzo pozytywne. Dlatego rynek SEPA wydaje się przygotowany 
na szybki wzrost segmentu usług płatności mobilnych.

2.2 Ekosystem mobilny

Dla społeczeństwa ważne jest otwarte podejście do ekosystemu płatności mobilnych, w którego łań-
cuchu wartości uczestniczyć będą różni interesariusze, niezależnie od tego w jakiej formie. Niniejsza 
biała księga przedstawia część uzasadnienia biznesowego dla PSP i innych zainteresowanych stron, 
które chcą wejść na rynek usług płatności mobilnych.

Nowe pokolenie konsumentów na co dzień w dużym stopniu korzysta z telefonów komórko-
wych. Konsumenci przeprowadzają przez telefon komórkowy coraz więcej transakcji finansowych, 
a kolejnym logicznym krokiem wydaje się wykorzystanie płatności mobilnych.
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Jednym z celów EPC, przedstawionym w wizji i planie, jest działanie na rzecz rozwoju i wdrażania płat-
ności mobilnych. Upowszechnianie urządzeń mobilnych w Europie (a także większa dostępność smart-
fonów i licznych aplikacji) oraz ich potencjał w zakresie inicjowania płatności mobilnych to duża szansa 
na zwiększenie zakresu korzystania z instrumentów płatniczych SEPA. Wykorzystanie kanału mobilnego 
może umożliwić dostęp do usług dodatkowych, takich jak upoważnienie do polecenia zapłaty.

Na tym wczesnym etapie, biorąc pod uwagę dużą liczbę interesariuszy, porozumienie w sprawie eko-
systemu jest kluczowe, aby z fragmentacji przejść do normalizacji, i aby umożliwić rozwój usług 
w SEPA. Przykładem takiego porozumienia jest zdolność do powiązania aliasów z rachunkami płat-
niczymi dla MRP.

Jak już stwierdzono, w dokumencie nie zawarto danych lub badań rynkowych, które są liczne i ogólno-
dostępne, i z którymi czytelnik może się zapoznać. Wynika z nich, że płatności mobilne nie tylko mają 
duży potencjał, ale że segment ten rozwija się już teraz. Każdy zainteresowany dostawca usługi powi-
nien jednakże określić indywidualnie, czy mu się to opłaca: na podstawie badań rynkowych, potencjal-
nych przychodów i szacowanych inwestycji oraz kosztów. Następnie powinien zdefiniować swoje sta-
nowisko, zasoby, które jest gotów zainwestować i rolę, jaką chce odegrać w łańcuchu wartości. Oczy-
wiście sytuacja biznesowa każdego dostawcy usług jest inna, zależy od bazy klientów, strategii bizne-
sowej i celów, środowiska geograficznego, infrastruktury technicznej i wykorzystanych zasobów.

Oto główne argumenty uzasadnienia biznesowego za wejściem dostawców usług na rynek płatności 
mobilnych:

•	 Wysoki wskaźnik penetracji telefonów komórkowych: w ostatnich kilkudziesięciu latach 
liczba telefonów komórkowych na świecie zdecydowanie przewyższyła liczbę kart płatni-
czych, a coraz więcej klientów jest gotowych i chętnych korzystać przy płatnościach z kanału 
mobilnego;

•	 Potencjał najnowszych programów płatności SEPA i ramowe inwestycje związane z płatnoś-
ciami inicjowanymi przez telefon komórkowy;

•	 Wygoda użytkowania dla konsumenta i akceptanta, odpowiedź na ich udowodnione potrzeby;
•	 Konieczność wspierania innowacji poprzez usługi konkurencyjne, działające na rzecz klienta, 

w bardziej złożonym ekosystemie, w którego skład wchodzą nowi interesariusze, tym samym 
zwiększanie rynku płatności bezgotówkowych i klienci decydujący się na te sposoby płat-
ności, które są szybsze, wydajniejsze i wygodniejsze.

Jak wspomniano powyżej, założeniem niniejszego dokumentu i EPC nie jest omawianie strategii wej-
ścia na rynek dostawców usług i konkretnych modeli usług, w tym interakcji pomiędzy interesariu-
szami w łańcuchu wartości. Przedstawiono jednakże ogólny opis różnych modeli usługowych bezsty-
kowych płatności mobilnych (patrz rozdział 4) oraz zdalnych płatności mobilnych (patrz rozdział 5).

Głównymi zidentyfikowanymi motywami, którymi przy przyjmowaniu płatności mobilnych kierują 
się niektórzy interesariusze w ekosystemie są:

	 	 Oczekiwania	i	wymagania	konsumentów

•	 Wydajność: prędkość inicjacji płatności;
•	 Wygoda i mobilność: płatności bezgotówkowe zawsze i wszędzie;
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•	 Zaufanie;
•	 Natychmiastowość płatności/ potwierdzenie płatności: zapewnienie o dokonaniu płat-

ności w czasie rzeczywistym dla odbiorcy/ akceptanta, co umożliwia natychmiastowe 
uwolnienie towarów lub usług dla konsumenta (płatnika);

•	 Dostępność dla płatników / konsumentów lub odbiorców / akceptantów.

Warto zauważyć, że część oczekiwań klientów stanowią usługi dodane, takie jak oferty specjalne lub 
punkty lojalnościowe, ale niniejszy dokument ich nie dotyczy, gdyż skupia się na płatnościach.

	 	 Oczekiwania	odbiorców/	akceptantów

•	 Wydajność: prędkość płatności (np. dla akceptantów);
•	 Oszczędność (np. dla akceptantów);
•	 Zaufanie;
•	 Natychmiastowość płatności/ potwierdzenie płatności: zapewnienie o dokonaniu płat-

ności w czasie rzeczywistym dla odbiorcy (np. akceptanci, konsumenci);
•	 Pragnienie zastąpienia gotówki, a w niektórych krajach czeku;
•	 Dostępność odbiorców/ akceptantów dla płatników/ klientów;
•	 Zbieranie danych od klientów, jeśli wyrażą na to zgodę, dostarczanie dodatkowych usług 

powiązanych, takich jak sprzedaż wiązana i/lub geomarketing;
•	 Niewielki wysiłek potrzebny do wdrożenia.

	 	 Oczekiwania	dostawców	usług

•	 Zatrzymanie/zdobycie klienta;
•	 Oszczędność;
•	 Redukcja ryzyka / lepszy monitoring;
•	 Zapewnianie usług dodatkowych, takich jak zrządzanie upoważnieniami, wstępnie wypeł-

nione szczegóły dotyczące odbiorcy w przypadku płatności zdalnej;
•	 Pragnienie zastąpienia gotówki, a w niektórych krajach czeku;
•	 Oczekiwania regulatorów.

Oczywiście telefon komórkowy będzie dodatkowym kanałem inicjowania płatności, równolegle 
z pozostałymi kanałami i środkami płatności. Dostępne są inne możliwości, a sektor płatności nie 
ogranicza się do SEPA.

2.3 Bezpieczeństwo

Jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do rozpowszechniania płatności mobilnych 
jest zaufanie klientów i akceptantów wobec tego sposobu płatności. Przy jego budowaniu ważny jest 
sposób postrzegania bezpieczeństwa mobilnych transakcji płatniczych; oznacza to stałe zarządzanie 
i bliską współpracę pomiędzy interesariuszami, którzy muszą sobie radzić z potencjalnymi zagroże-
niami; poza tym ważna jest także umowna relacja pomiędzy klientami i ich PSP oraz przejrzystość 
zasadniczych procesów. Jakiekolwiek wątpliwości mogłyby poważnie nadwyrężyć relację pomiędzy 
PSP i jego klientami, a nawet, co gorsza, reputację PSP, ich usług i wykorzystanych technologii.
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Utrzymanie przejrzystości płatności mobilnych i podtrzymanie zaufania klientów wobec nich na tym 
samym poziomie, jak wobec istniejących kanałów inicjowania płatności, wymaga stworzenia bez-
piecznego, jednolitego ekosystemu włączającego nowych interesariuszy, w którym:

•	 jasno określono, kto jest za co odpowiedzialny;
•	 uczestniczący interesariusze stale zarządzają bezpieczeństwem;
•	 transakcje płatnicze są bezpieczne, zrozumiałe i godne zaufania;
•	 szanuje się prywatność.

Wszystko to potwierdza, że potrzeba ogólnej architektury bezpieczeństwa, która obejmie wszystkie aspekty 
związane z bezpieczeństwem całego ekosystemu płatności mobilnych zgodnie z uznanymi normami mię-
dzynarodowymi. Architektura bezpieczeństwa powinna obejmować co najmniej następujące aspekty:

•	 Aspekt proceduralny

Każdy interesariusz (np. PSP, MNO i TSM) w ekosystemie płatności mobilnych musi zapewnić 
istnienie odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Każdy dostawca 
usług musi albo wyłożyć to w odpowiedni sposób audytorom, albo we właściwych umowach 
zdefiniować ustalenia dotyczące szczebla usług bezpieczeństwa.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zawiera przynajmniej metody i procedury 
do monitorowania istotnego ryzyka i zarządzania nim i przeznacza odpowiednie środki oraz obo-
wiązki na łagodzenie tych zagrożeń. Każda z uczestniczących stron ma określony zakres obo-
wiązków oraz środki umożliwiające skuteczną ochronę w ramach ponoszonej odpowiedzialności.

•	 Aspekt aplikacyjny

Każdy przypadek wykorzystania płatności mobilnych wymaga udokumentowanej koncepcji bez-
pieczeństwa. Na tym poziomie znane są aplikacje i przepływ pracy. Komponenty abstrakcyjne, 
takie jak wykorzystane urządzenia, zachowania klientów, powierzchnie ataku, środowiska aplikacji 
itd. mogą być opisane i wykorzystane do analizy zagrożeń i ryzyka. Dotyczy to całego łańcucha 
dostaw i dzieli się odpowiednio na różne perspektywy: klienta, dostawców usług i kontrahentów.

•	 Aspekt implementacyjny 

Na szczeblu implementacji wybór środków kontroli bezpieczeństwa zależy głównie od rozwiązań 
technicznych wykorzystanych do realizacji usług oraz związanego z nimi środowiska.

Poprzez analizę konkretnych rozwiązań można określić powierzchnię ataków i w związku z tym 
podjąć odpowiednie środki zaradcze, zarówno techniczne, jak i organizacyjne. Na przykład dla 
MCP najważniejszym środkiem zaradczym jest „bezpieczny element” przedstawiony w później-
szej części dokumentu (patrz też [4]).

2.4 Struktura usług płatności mobilnych SEPA

Płatności mobilne to nowy kanał, poprzez który można wykorzystać obecne instrumenty SEPA, 
np. systemy SEPA (SCT, SDD) oraz karty SEPA (SCP). Najważniejszy jest obszar inicjowania 
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i otrzymywania poleceń zapłaty i przelewu (w tym płatności kartowych) przez telefon komórkowy. 
Płatności mobilne pozostaną zgodne z PSD [10] i zasadami obowiązującymi dla zasadniczych instru-
mentów SEPA. W rezultacie kanał mobilny w żaden sposób nie ogranicza wartości lub rodzaju wyge-
nerowanej płatności (wszystkie instrumenty SEPA są neutralne pod względem wartości transakcji). 
Decyzja ta zależy od systemu i/lub indywidualnego PSP.

Dokumenty opracowane przez EPC są ogólnodostępne dla uczestników rynku i dostawców w ramach 
łańcucha wartości kanału mobilnego, aby mogły być wykorzystane przy opracowywaniu standardów 
i zasad biznesowych w tym obszarze. Każdy uczestnik lub dostawca, albo ich grupa, podejmuje decyzję, 
kiedy przyjąć płatności mobilne oraz, w szczególności, na jaki segment lub segmenty rynku płatności 
będzie przeznaczać swoje produkty i usługi. Może to być np. segment mikropłatności lub inny.

Jedną z największych zalet płatności mobilnych jest możliwość wprowadzenia wszechobecnych usług 
zastępujących gotówkę. Mają one na celu przyspieszenie realizacji codziennych transakcji i obni-
żenie ogólnych kosztów operacyjnych działalności. EPC chce to ułatwić przede wszystkim poprzez 
znacznie lepsze doświadczenie użytkowników, jeśli zezwalają na to polityki zarządzania ryzykiem. 
Pod tym względem EPC i inne podmioty zalecają minimalne wymagania bezpieczeństwa.

2.5 Nadrzędne zasady

Według EPC niniejsze nadrzędne zasady wspierają jego wizję mobilnych płatności SEPA.

1. EPC promuje obecne instrumenty płatnicze jako podstawę, aby pomóc w opracowaniu stan-
dardów i zasad płatności mobilnych;5

2. Dostawcy usług płatniczych powinni być w stanie zdywersyfikować swoją ofertę usługową, 
aby stała się wystarczająco elastyczna i nie ograniczała obecnego, konkurencyjnego rynku 
płatności;

3. Dalszy rozwój tego obszaru możliwy jest jedynie poprzez prowadzenie działań na rzecz 
łatwości, wygody i zaufania klientów końcowych (płatnicy/ konsumenci i odbiorcy/ akcep-
tanci), wykorzystywania telefonu komórkowego do inicjowania płatności mobilnych;

4. Konsumenci będą mogli dokonywać płatności mobilnych w SEPA niezależnie od kraju 
pochodzenia, w którym uzyskano dostęp do usługi płatności mobilnej SEPA;

5. Zobowiązania płatnicze interesariuszy (w tym płatników/ konsumentów i odbiorców/ akcep-
tantów) powinny być rozliczone i zgodne z obowiązującymi przepisami;

6. PSP powinien być w stanie odpowiednio określić klientowi graficzny interfejs danej usługi 
płatności mobilnej, w tym marki i logo, marki systemu karty, typu płatności itd. Użytkownik 
telefonu komórkowego będzie miał możliwość weryfikacji tego stwierdzenia;

5 Nie oznacza to wyłączenia innych rodzajów płatności mobilnych, które nie wykorzystują instrumentów SEPA (patrz 
też rozdziały 1.3 i 1.4).
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7. Konsumenci nie powinni być przypisani do konkretnego MNO lub sprzętu mobilnego, 
powinni zachować możliwość zmiany PSP6;

8. Jeśli bezpieczny element (SE) stanowi część płatności mobilnej obsługiwanej przez wielu 
PSP, klient może korzystać ze wszystkich usług płatności mobilnej oferowanych przez poje-
dynczy telefon komórkowy7. Ponadto będzie mógł także wybrać odpowiednią aplikację płat-
ności mobilnych do wykorzystania w konkretnej transakcj

9. Płatności mobilne powinny, w stopniu, w jakim jest to możliwe, wykorzystać technologie 
i infrastrukturę, które można na danym obszarze zastosować na szeroką skalę. Wszystkie 
wspominane technologie i systemy mogą jednakże podlegać przepisom o własności intelek-
tualnej;

10. Obecne modele i struktury usługowe wykorzystywane w przypadku płatności SEPA powinny 
zostać zachowane w możliwie dużym stopniu.

11. Wszystkie spersonalizowane dane PSP dotyczące klientów usług płatności mobilnych, korzy-
stających z płatności mobilnych, powinny pozostać własnością PSP klienta.

12. W przypadku MCP doświadczenie klientów dotyczące płatności w ramach danego systemu 
płatności w przypadku wykonywania bezstykowej mobilnej transakcji kartowej SEPA 
powinno pozostać takie samo, niezależnie od miejsca, gdzie wykonywana jest transakcja. 
Dotyczy to interakcji z urządzeniem akceptującym (terminal).

6 Sprzęt mobilny do płatności bezstykowych musi spełniać wymagania techniczne (np. NFC). Zmiana PSP będzie 
wymagała nawiązania stosunku umownego pomiędzy nowym PSP i klientem.
7 Podlega odpowiednim stosunkom handlowym i technologicznym.
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3	 Mobilne	płatności	w	SEPA

3.1 Dzień z życia użytkownika płatności mobilnych

W tym rozdziale przedstawiamy sposoby, w jakie dokonywanie płatności przez telefon komórkowy 
może ułatwić życie klientów banków (tak zwane płatności mobilne). Zaprezentowano kilka przy-
kładów, które służą jako ilustracja przypadków wykorzystania płatności mobilnych. Możliwych jest 
wiele innych wariacji i sposobów wykorzystywania usług płatniczych inicjowanych za pośredni-
ctwem telefonów komórkowych.

Pan Garcia stale używa telefonu komórkowego, jest bardzo zajęty i będzie przykładowym klientem 
danego PSP. Szczególnie podoba mu się pomysł wykorzystywania telefonu do innych czynności, 
a nie tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów. Wygoda i dostępność tego użytecznego urządzenia 
w każdym czasie pozwala mu wypróbowywać nowe typy usług. Dzięki pełnej kontroli nad tym urzą-
dzeniem Pan Garcia nie boi się dokonywać płatności. Rysunek poniżej obrazuje typowy dzień z życia 
Pana Garcii.

Rysunek	2:	Dzień	z	życia	pana	Garcii

3.1.1	 Zapłać	za	pociąg	do	pracy

Pan Garcia przychodzi na stację kolejki o 8:10, skąd ma pociągiem udać się do biura. Kiedy dociera 
do bramki wejściowej na peron, próbuje skasować swój bilet miesięczny przytykając telefon komór-
kowy do czujnika w bramce. Niestety, okazuje się, że ważność biletu wygasła. Komunikat na wyświet-
laczu telefonu sugeruje, aby przedłużył go o kolejny miesiąc. Pan Garcia wychodzi z kolejki i nabywa 
bilet w automacie do zakupu biletów przy użyciu swojego rachunku płatniczego. Bezpośrednio 

Zapłać 
za pociąg 
do pracy

Mobilny  
dostęp 

do informacji

Płatność 
za lunch  

biznesowy
Popołudniowa  

przekąska
W sklepie  

spożywczym
Dostęp 

do rodzinnej 
gry

Bilet na mecz 
piłkarski

Zwrot długu  
przyja cielowi



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 23 z 95

potwierdza transakcję telefonem, przytykając go do automatu. Wraca do bramki i wchodzi na peron. 
Dzięki szybkości tych operacji, zdąża na swój zwykły pociąg o 8:15.

3.1.2	 Mobilny	dostęp	do	treści	rozrywkowych	

Gdy Pan Garcia siada wygodnie w przedziale, postanawia wykorzystać swój telefon, aby uprzy-
jemnić sobie czas podróży, i przegląda strony z filmami na życzenie. Ale komunikat na stronie infor-
muje go, że jest to usługa płatna. Poprzez proste menu w swoim telefonie Pan Garcia wybiera płat-
ność kartą kredytową (której szczegóły są już w telefonie), płaci za dostęp do strony. Następnie otrzy-
muje dostęp do wybranego filmu.

3.1.3	 Płatność	za	lunch	biznesowy

Pan Garcia zaprasza swojego potencjalnego klienta na lunch. Po sprawdzeniu rachunku w restau-
racji, decyduje się na użycie wgranej w telefon karty firmowej. Wybiera ją z menu na wyświetlaczu 
telefonu, wpisuje swój kod i przytyka telefon do terminala podanego przez kelnera.

3.1.4	 Popołudniowa	przekąska

Popołudniu Pan Garcia wychodzi na krótką przerwę, aby trochę odpocząć. Zaraz za rogiem jest 
mały sklepik z automatami z napojami i przekąskami. Wybiera swój ulubiony napój, następnie odpo-
wiednią kartę płatniczą z menu na wyświetlaczu telefonu i przytyka swój telefon do terminala płatni-
czego, aby zrealizować transakcję wybraną kartą płatniczą. W tym czasie automat (który rozpoznał, 
że do płatności wykorzystano telefon komórkowy) wyświetla na ekranie telefonu stronę internetową 
producenta napoju ze specjalną ofertą. Pan Garcia pobiera promocyjny kupon na telefon komórkowy, 
aby wykorzystać go przy kolejnym zakupie napoju.

3.1.5	 W	sklepie	spożywczym

W drodze do domu Pan Garcia wstępuje do lokalnego supermarketu, aby zrobić małe zakupy. 
Przy kasie najpierw przykłada kupon promocyjny napoju w telefonie komórkowym do terminala. 
Następnie postanawia zapłacić pozostałą kwotę z wykorzystaniem wgranej w telefon karty debetowej. 
Wybiera ją z menu na wyświetlaczu telefonu. Przytyka telefon do terminala przy kasie, aby uzyskać 
informacje o płatności i wprowadza na klawiaturze telefonu swój kod. Przytyka telefon do terminala 
jeszcze raz, aby zatwierdzić płatność. Po zatwierdzeniu, terminal informuje Pana Garcię, że wraz 
z tymi zakupami na karcie lojalnościowej wgranej na telefon pojawiły się kolejne punkty premiowe.

3.1.6	 Zdalny	dostęp	do	internetowej	gry	rodzinnej

Przeglądając Internet za pośrednictwem konsoli do gier, córka Pana Garcii znajduje nową grę wie-
loosobową, którą chciałaby kupić. Pan Garcia zgadza się zapłacić i wprowadza numer telefonu 
na ekranie konsoli. Na telefonie natychmiast pojawia się prośba o autoryzację polecenia zapłaty. 
Wybierając tę opcję, Pan Garcia potwierdza, że chce, aby jego rachunek został obciążony właściwą 
kwotą. Jego córka może od razu zacząć grać, a Pan Garcia wychodzi na mecz piłkarski.
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3.1.7	 Bilet	na	mecz	piłkarski

Pan Garcia spotyka się dziś z przyjaciółmi na stadionie, aby pokibicować lokalnej drużynie piłkar-
skiej. Przy wejściu płaci za bilet swoim telefonem. Wybiera właściwą kartę z menu na ekranie tele-
fonu. Potem przykłada go do terminala biletowego, który przesyła bilet na telefon. Następnie wchodzi 
na stadion przytykając telefon do bramki biletowej.

3.1.8	 Zwrot	długu	przyjacielowi

W przerwie jeden z przyjaciół proponuje Pana Garcii, że zakupi mu rybę z frytkami. Pan Garcia chce 
zwrócić pieniądze koledze. Wybiera więc numer telefonu komórkowego kolegi z menu kontaktów 
w swoim telefonie. Następnie, wybierając właściwy rachunek z menu na swoim wyświetlaczu, prze-
lewa właściwą kwotę na rachunek kolegi. Ten otrzymuje na swoim telefonie komunikat, że płatność 
dodarła na jego rachunek.

3.2 Przegląd płatności mobilnych

3.2.1		 Wprowadzenie

Jak wspomniano w rozdziale 2.2, „płatności mobilne” tworzą nowe kanały, umożliwiające ponowne 
wykorzystywanie istniejących instrumentów SEPA.

Płatności mobilne ogólnie klasyfikuje się jako „bezstykowe” (znane również jako „zbliżeniowe” ) lub 
„zdalne”. Przy „płatnościach bezstykowych” klient i akceptant (i ich urządzenia mobilne) znajdują 
się w tym samym miejscu i bezpośrednio komunikują się ze sobą za pomocą bezstykowych techno-
logii radiowych, takich jak NFC i w ten sposób dokonują transferu danych. Natomiast przy „płatnoś-
ciach zdalnych” transakcja przeprowadzana jest za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, takich 
jak GSM lub Internet i może być wykonana niezależnie od lokalizacji płatnika (i jego sprzętu).

W zależności od tego, czy płatnik i odbiorca mają status konsumenta8 czy przedsiębiorcy, płatności 
mobilne mogą być zaklasyfikowane jako konsument do konsumenta (C2C), konsument do przedsię-
biorcy (C2B), przedsiębiorca do konsumenta (B2C) lub przedsiębiorca do przedsiębiorcy (B2B).

Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób do przypadków wykorzystania płatności mobilnych opi-
sanych w rozdziale 3.1 można zastosować istniejące instrumenty SEPA. Nie należy jednakże zapo-
minać, że w każdym przypadku wykorzystać można wiele instrumentów SEPA, nie tylko ten przed-
stawiony poniżej. Dlatego przypadki wykorzystania płatności mobilnych wskazane w poniższej tabeli 
nie powinny być interpretowane jako klasyfikacja płatności mobilnych. Co więcej, z racji faktu, że 
w rozdziale 3.1 przedstawiono jedynie kilka a nich, tabela 1 nie obejmuje wszystkich przypadków 
wykorzystania płatności mobilnych.

8 Zgodnie z [10] termin ‘konsument’ używany jest w znaczeniu osoby fizycznej, która działa w celu innym aniżeli zawo-
dowy lub związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Firma definiowana jest jako osoba fizyczna lub prawna, nie 
będąca konsumentem.
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Polecenie	prze-
lewu	SEPA

Polecenie	zapłaty	
SEPA	(Upoważnienie)

Kartowe	płatności	SEPA

Płatności	
bezstykowe

C2C

C2B Bilet na mecz piłkarski
W sklepie spożywczym 
Popołudniowa przekąska

B2C

B2B Płatność za lunch biznesowy

Płatności	
zdalne

C2C	 Zwrot długu przy-
jacielowi

C2B Płatność za pociąg 
do pracy 

Zdalny dostęp do inter-
netowej gry rodzinnej

Mobilny dostęp do treści roz-
rywkowych

B2C

B2B

Tabela	4:	Przykłady	płatności	mobilnych	z	wykorzystaniem	instrumentów	SEPA

3.2.2		 Kategorie	płatności	mobilnych	EPC

W celu maksymalnego wykorzystania możliwości i uzyskania korzyści płynących z płatności mobil-
nych, EPC zaangażowało się w proces ułatwiający szybkie przyjęcie ich na rynku. W ramach tej 
strategii, w 2008 r. zlecono zewnętrzne badania rynku, w celu nakreślenia priorytetowych działań 
w dziedzinie płatności mobilnych. Analizę scenariuszy wykorzystania płatności mobilnych opartych 
o instrumenty płatności SEPA (karty SCT, SDD i SEPA) przeprowadzono dla różnych segmentów 
rynku: konsument do przedsiębiorcy (C2B) i vice versa, konsument do konsumenta (C2C, często 
nazywany P2P, czyli człowiek do człowieka) i przedsiębiorca do przedsiębiorcy (B2B), zarówno 
z perspektywy konsumenta jak i przedsiębiorcy (akceptanta). Niniejsza analiza okazała się bardzo 
przydatna przy opisie scenariuszy przypadków wykorzystania płatności mobilnych i przy identyfi-
kacji braków, które mogą być przeszkodą do pełnego zastosowania SEPA w kanale mobilnym. Różne 
scenariusze zgodne były z następującymi zasadami:

•	 Nie ma różnicy pomiędzy transakcjami krajowymi i między granicami (w SEPA)
•	 Zakres nie obejmuje charakteru zasadniczego zakupu
•	 Wartość transakcji i inne ograniczenia zależą od dostawcy usługi i płatności i/lub systemu.

Co więcej, jako że korzystający z płatności będą inicjować płatności swoim „osobistym” urządze-
niem mobilnym, to przy opracowywaniu przypadków wykorzystania płatności mobilnych uwzględ-
niono, że większość płatności to:

•	 Płatności konsumenta; lub
•	 Płatności przedsiębiorcy (szczególnie małych przedsiębiorstw), inicjowane przez osoby indy-

widualne, które są konsumentami,

i dlatego ogólnie zidentyfikować można te same przypadki ich wykorzystania.
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Na podstawie wspominanego badania rynku i w oparciu o następujące kryteria oceny:

•	 aspekty biznesowe i gospodarcze;
•	 infrastruktura i wejście na rynek;
•	 potencjał rynku;

EPC skupiło się na kartowych bezstykowych płatnościach mobilnych SEPA (MCP) i kartowych zdal-
nych płatnościach mobilnych SEPA i płatnościach SCT, tak jak wspomniano powyżej, których przy-
padki wykorzystania będą opisane w rozdziałach 4 i 5.

Pozostała część rozdziału stanowi ogólny przegląd sposobu, w jaki sposób dokonano wyboru przy-
kładów wykorzystania płatności mobilnych w różnych kategoriach.

3.2.2.1		 Analiza	bezstykowych	płatności	mobilnych	(MCP)

Poniższa tabela podsumowuje poszczególne szczeble analizy każdego z potencjalnych scenariuszy 
bezstykowych mobilnych płatności SEPA.

Tabela	5:	Bezstykowe	płatności	mobilne:	szczeble	analizy

Kolejne rozdziały dotyczą każdego z trzech rodzajów płatności.

Mobilne	bezstykowe	płatności	kartą	w	SEPA

Przeanalizowano scenariusze płatności kartowych SEPA, z których wyłoniły się dwa główne obszary 
analizy, tzn. konsument do przedsiębiorcy (C2B) oraz konsument do konsumenta (C2C).

Typowa kartowa transakcja płatnicza to C2B, gdzie odbiorcą jest zazwyczaj akceptant. W celu 
zaoferowania opłacalnej alternatywy do gotówki przy transakcjach o niskiej wartości, branża kart 
płatniczych opracowuje koncepcję kart bezstykowych. Dzięki temu do kontynuowania transakcji 
wystarczy, że właściciel karty zbliży ją do terminala płatniczego akceptanta, lub nią go dotknie. Urzą-
dzenia mobilne mogą korzystać z tej samej technologii, a zatem właściciel karty może ich używać 
zamiast fizycznej karty. To wspaniała okazja do opracowania współoperatywnych bezstykowych 
płatności mobilnych SEPA.

Urządzenia mobilne dają możliwość realizacji bezstykowych zbliżeniowych płatności kartowych 
konsument do konsumenta (C2C). Czy tak się stanie zależy oczywiście od możliwości wykorzy-

SDD SCT

C2C
C2B
B2C
B2B

Podstawowa analiza
Średnia analiza
Dogłębna analiza

Karta
SEPA



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 27 z 95

stania systemów kart płatniczych, ale stwierdzono, że pomysł ten rokuje tak dobrze, że warto szcze-
gólnej analizie poddać właśnie te przypadki wykorzystania płatności mobilnych.

Kartowe płatności SEPA przedsiębiorca do przedsiębiorcy (B2B) stanowią ogólnie małą część 
wszystkich płatności kartą i zazwyczaj realizowane są za pomocą karty firmowej lub zakupowej. 
Ale kiedy dochodzi do takich płatności, „przedsiębiorca”, który jest właścicielem karty zachowuje 
się właściwie jak konsument, a zasadniczy proces płatności jest identyczny w przypadku innych 
kartowych płatności SEPA. Niniejszy dokument dotyczy bezstykowych płatności kartowych SEPA 
z wykorzystaniem sprzętu mobilnego, co jeszcze bardziej upodabnia to zachowanie do zachowania 
konsumenta. Nie ma zatem potrzeby opracowania konkretnych scenariuszy B2B dla kartowych płat-
ności SEPA.

Typowym przykładem transakcji przedsiębiorcy do konsumenta (B2C) jest zwrot. W większości 
przypadków inicjuje ją konsument, który korzysta z bezstykowego mobilnego interfejsu, aby prze-
kazać identyfikator konta płatniczego (np. numer karty płatniczej), na które ma być dokonany zwrot.

Karta	
SEPA Konsument Przedsiębiorca

K
on
su
m
en
t

C2C
•	 Oferuje praktyczną usługę płatności 

osobistych, w tym zastąpienia czeku lub 
gotówki.

•	 Potrzebuje wsparcia systemów kart, aby 
mieć większy zasięg

C2B
•	 Dostępna technologia umożliwia-

jąca wykorzystanie sprzętu mobilnego 
zamiast kart fizycznych do bezstyko-
wych kartowych płatności SEPA

•	 Wykorzystanie urządzeń mobilnych 
zamiast fizycznych kart nie powinno 
mieć wpływu na akceptantów

•	 Wykorzystanie urządzeń mobilnych daje 
szansę na rozwój i wzrost rynku kar-
towych bezstykowych płatności SEPA 
i ułatwia wystawcom kart udostępnianie 
usług dodanych

Pr
ze
ds
ię
bi
or
ca

B2C
•	 Scenariusz przedsiębiorcy płacącego 

konsumentowi kartą jest mało praw-
dopodobny, tym bardziej w przypadku 
transakcji bezstykowych i mobilnych 
bezstykowych, które prawdopodobnie 
w ogóle nie będą wykorzystane.

•	 Nawet jeśli karta jest kartą firmową lub 
zakupową, właściciel karty działa jak 
konsument, a zatem jest to scenariusz 
taki sam, jak w przypadku C2C

B2B
•	 Nawet jeśli karta jest kartą firmową lub 

zakupową, właściciel karty działa jak 
konsument

•	 Jest to zatem scenariusz taki sam, jak 
w przypadku C2B powyżej

•	 Nie ma potrzeby opracowania oddziel-
nych przypadków wykorzystania tych 
płatności

Tabela	6:	Kartowe	Bezstykowe	Płatności	Mobilne	SEPA:	szczeble	analizy
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Bezstykowe	mobilne	polecenie	zapłaty	SEPA

Polecenia zapłaty inicjowane są przez PSP odbiorcy i obciążają konto płatnika. Płatności SDD nie 
można dokonywać bezstykowo, a zatem znajdują się poza zakresem niniejszego rozdziału i nie będą 
zatem poddane dalszej analizie.

Jeśli chodzi o wykorzystanie kanałów mobilnych do umożliwienia płatności SDD, mogą pojawić 
się szanse stworzenia usług dodanych przy upoważnieniach dla korzystających z polecenia zapłaty, 
a nawet możliwość wystawienia upoważnienia SDD z pomocą urządzenia mobilnego.

Bezstykowe	mobilne	polecenie	przelewu	SEPA

Dla celów niniejszego dokumentu analizie poddano potencjalne przykłady wykorzystania bezstyko-
wych płatności mobilnych. We wszystkich przypadkach, w których płatność realizowano z wykorzy-
staniem technologii bezstykowej, transakcją zasadniczą jest kartowa płatność SEPA.

Dzięki poleceniu przelewu SEPA można realizować transakcję zasadniczą, np. odnawiać bilet 
na komunikację miejską za pomocą bezstykowej technologii mobilnej. Ale w większości przy-
padków, jeśli nie we wszystkich, polecenie przelewu SEPA jest zlecane i autoryzowane zdalnie, 
co ułatwia następującą transakcję.

Możliwe, że w przypadku opracowania i usprawnienia systemu płatności C2C dla SCT, można 
by połączyć technologię mobilną i bezstykową w celu identyfikacji odbiorcy. Zlecanie i autoryzacja 
przez płatnika prawdopodobnie będą jednak nadal realizowane zdalnie. Jako że system taki nie ist-
nieje, a sama płatność nie byłaby technicznie bezstykowa, nie zajmujemy się tym w dalszej części 
dokumentu.

3.2.2.2		 Analiza	zdalnej	płatności	mobilnej	(MRP)

Poniższa tabela podsumowuje poszczególne szczeble analizy każdego z potencjalnych scenariuszy 
MRP SEPA, zgodnie z analizą EPC przeprowadzoną na rzecz strategii płatności mobilnych.

Tabela	7:	Zdalne	płatności	mobilne:	szczeble	analizy

Poniższe rozdziały dotyczą tych trzech rodzajów płatności.

SDD SCT

C2C
C2B
B2C
B2B

Podstawowa analiza
Średnia analiza
Dogłębna analiza

Karta
SEPA
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Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA

Transakcje kartowe zazwyczaj dokonywane są przez właścicieli kart-konsumentów, a odbiorcami 
zazwyczaj są przedsiębiorcy. Mimo że niektóre transakcje dokonywane są kartami zakupowymi i fir-
mowymi/korporacyjnymi, inicjowane i autoryzowane są w taki sam sposób jak transakcje konsu-
mentów. Nie ma zatem potrzeby opracowania konkretnych przykładów wykorzystania płatności dla 
takich scenariuszy.

Obecnie w procesach płatności kartowych SEPA MRP traktowane są jako transakcje „bez obecności 
karty” (CNP). Oznacza to, że bez zmian pozostają wszystkie cechy transakcji CNP i wyzwania z nimi 
związane.

Niektóre aspekty dotyczące autoryzacji i gwarancji płatności dla odbiorcy należy ulepszyć, aby zwięk-
szyć wskaźnik przyjmowania tego typu płatności kartowych przez akceptantów. Cały czas trwają nad 
tym prace, ale poprawić można także sam aspekt związany mobilnością, co mogłoby pomóc przysto-
sować ten kanał do kartowych płatności SEPA.

Kartowe płatności konsument do konsumenta dają w kanale mobilnym duże możliwości. Niektóre 
systemy płatności już teraz oferują takie usługi jako zastrzeżone. Ale masowe przyjęcie na rynku 
będzie w dużym stopniu zależało od interoperacyjności wszystkich uczestniczących systemów kar-
towych.

Jak już stwierdzono, płatności kartą realizowane przez przedsiębiorców wykazują mniejsze wolu-
meny niż płatności konsumentów, ale jeśli mają miejsce, zostaną ujęte poprzez w przykładach wyko-
rzystania płatności przez „konsumentów”.

W przypadku zwrotów przez akceptantów prawdopodobnie nie będą one inicjowane przez urzą-
dzenie mobilne (choć nie jest to wykluczone), nie uwzględniono ich zatem w opisach poniżej.
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SDD Konsument Przedsiębiorca

K
on
su
m
en
t

C2C
•	 Oferuje praktyczną usługę płatności 

osobistych, w tym zastąpienia czeku lub 
gotówki.

•	 Potrzebuje współpracy systemów kart
•	 Obecny numer karty mógłby służyć jako 

praktyczny identyfikator odbiorcy
•	 Dynamiczne szanse wzrostu

C2B
•	 Już dostępne przez wyszukiwarki i apli-

kacje
•	 Pewność transakcji CNP polepszyłaby 

perspektywy akceptanta
•	 Oczekuje się zmian konkretnie w kanale 

mobilnym

Pr
ze
ds
ię
bi
or
ca

B2C
•	 Bardzo mało prawdopodobne, że przed-

siębiorca będzie płacić konsumentowi 
kartą.

•	 Nawet w przypadku karty firmowej lub 
zakupowej, korzystający z niej działa 
jak konsument, a zatem będzie to scena-
riusz taki sam ,jak w przypadku C2C.

•	 Mała firma, która przyjmuje płat-
ności mobilne może zainicjować zwrot 
w postaci mobilnej, ale jest to mało 
prawdopodobne.

B2B
•	 Nawet jeśli karta jest kartą firmową lub 

zakupową, właściciel karty działa jak 
konsument

•	 Jest to zatem scenariusz taki sam, jak 
w przypadku C2B powyżej

•	 Może być to bardzo praktyczna szansa 
zastąpienia czeku przez małe firmy

Tabela	8:	Kartowe	Zdalne	Płatności	Mobilne	SEPA:	szczeble	analizy

Zdalne	Mobilne	Płatności	Polecenia	Zapłaty	SEPA

SDD nie jest wyłączone z kanału mobilnego, ale polecenia zapłaty z natury (prawie wszystkie) ini-
cjowane są przez przedsiębiorców, a zatem przypadki wykorzystania go przez konsumentów jako ini-
cjatorów mają ograniczone znaczenie.

Ponadto przedsiębiorcy inicjujący SDD prawdopodobnie nie robią tego przez urządzenie mobilne, 
a zatem przypadki jego wykorzystania w takim scenariuszu nie miałyby dużej wartości poznawczej.

Jeśli chodzi o wykorzystanie kanałów mobilnych do prac nad SDD, mogą pojawić się szanse opra-
cowania usług dodanych dotyczących upoważnień dla korzystających z polecenia zapłaty, a nawet 
możliwość wystawienia upoważnienia SDD z pomocą urządzenia mobilnego.
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SDD Konsument Przedsiębiorca

K
on
su
m
en
t

C2C
•	 Konsumenci (zazwyczaj) nie inicjują 

SDD
•	 Nawet jeśli tak by było, konsument za-

chowuje się jak przedsiębiorca
•	 Zatem patrz scenariusz B2C

C2B
•	 Konsumenci (zazwyczaj) nie inicjują 

SDD
•	 Jeszcze mniej prawdopodobne, że kon-

sument zainicjuje SDD wobec firmy 
dłużnika

•	 Nawet jeśli tak by było, konsument za-
chowuje się jak przedsiębiorca

•	 Zatem patrz scenariusz B2B

Pr
ze
ds
ię
bi
or
ca

B2C
•	 Mało prawdopodobne, że przedsiębior-

ca zainicjuje SDD z pomocą urządzenia 
mobilnego

•	 Potencjał zaoferowania usług związa-
nych z upoważnieniem w kanale mobil-
nym.

B2B
•	 Mało prawdopodobne, że przedsiębior-

ca zainicjuje SDD z pomocą urządzenia 
mobilnego

•	 Potencjał zaoferowania usług związa-
nych z upoważnieniem z kanale mobil-
nym

Tabela	9:	Zdalne	Mobilne	Płatności	Polecenia	Zapłaty	SEPA:	szczeble	analizy

Zdalne	Mobilne	Polecenie	Przelewu	SEPA

SCT oferuje możliwość wykorzystania płatności SEPA w obszarze mobilnym. Płatność jest prze-
lewem PSP do PSP, a zatem sprawdza się tak samo dobrze w przypadku konsumentów, przedsię-
biorców i rządu (państwa). Kategoria ta, jeśli zostanie w pełni uruchomiona, daje także możliwość 
rezygnacji z czeków, gotówki i innych instrumentów papierowych w tych krajach, gdzie nadal się ich 
używa (szczególnie Francja, Irlandia, Wielka Brytania).

Pełne wykorzystani SCT w kanale mobilnym wymaga zmierzenia się z dwoma oczywistymi wyzwa-
niami:

•	 Odbiorcy, szczególnie przedsiębiorcy (akceptanci), którzy mają do czynienia z konsumen-
tami, w wielu sytuacjach wymagają jakieś formy gwarancji natychmiastowej (lub prawie 
natychmiastowej) egzekucji płatności, lub jej potwierdzenia;

•	 Dla płatników kluczowe jest wykorzystanie odpowiedniego identyfikatora odbiorcy. W więk-
szości sytuacji wprowadzanie IBAN, BIC i innych ważnych informacji odbiorcy nie jest roz-
wiązaniem praktycznym dla płatnika, który korzysta z urządzenia mobilnego.

W zależności od charakteru relacji pomiędzy stronami, należy uwzględnić szereg względów prak-
tycznych, w oparciu o poziom zaufania i wymogi związane z wygodą. Poniżej znajduje się ogólne 
podsumowanie tychże:
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1. Wysoki poziom zaufania, wygoda nie jest najważniejsza − można stosować zwykłe SCT. 
Płatnik z przyjemnością poda wszystkie szczegóły dotyczące odbiorcy. Odbiorca nie wymaga 
ani natychmiastowego potwierdzenia, ani potwierdzenia z góry;

2. Wysoki poziom zaufania, ale wygoda jest ważna − płatnik chce szybszego wprowadzania 
danych związanych z identyfikacją odbiorcy. Nie ma potrzeby dodatkowych wymagań dla 
odbiorcy;

3. Niski poziom zaufania, wygoda jest ważna − poza wymogami płatnika (2) mamy do czy-
nienia z wymaganiami odbiorcy, który żąda jakiejś gwarancji wykonania lub nawet potwier-
dzenia dokonania płatności.

W rozdziale 5 przedstawione zostaną przykłady wykorzystania płatności wraz z dodatkowymi 
komentarzami dotyczącymi każdego rodzaju płatnika i odbiorcy, niezależnie od tego, czy jest to kon-
sument czy przedsiębiorca. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy zachowują się jak konsu-
menci, np. przy inicjowaniu płatności za pomocą kanału mobilnego (szczególnie małe firmy), a cza-
sami konsumenci, jako odbiorcy, zachowują się jak przedsiębiorcy, tzn. wymagają potwierdzenia 
dokonania transakcji.

SCT Konsument Przedsiębiorca

K
on
su
m
en
t

C2C
•	 Oferuje praktyczną usługę umożliwia-

jącą spontaniczne osobiste płatności, 
w tym zastąpienie czeku i gotówki

•	 Potrzebuje praktycznej usługi identyfi-
katora odbiorcy (rozwiązaniem mógłby 
być numer telefonu komórkowego lub 
inny alias)

•	 Wielu wymaga centralnej funkcji prze-
chowywania informacji

•	 Pewność realizacji transakcji CNP 
polepszyła by perspektywy

•	 „Dynamiczne” szanse wzrostu

C2B
•	 Oferuje praktyczną usługę płatności 

osobistych, w tym zastąpienia czeku lub 
gotówki

•	 Potrzebuje praktycznej usługi identyfi-
katora odbiorcy dla mniejszych firm

•	 Pewność realizacji płatności SCT polep-
szyłaby perspektywy akceptanta

Pr
ze
ds
ię
bi
or
ca

B2C
•	 Mało prawdopodobne wykorzystanie 

przez firmy i duże korporacje, ale może 
zawierać znaczący potencjał dla małych 
firm

•	 Wykorzystanie kanału mobilnego 
do inicjowania SCT przez przedsię-
biorcę oznacza działanie jak konsument

•	 Scenariusz będzie zatem taki sam jak 
w przypadku C2C.

B2B
•	 Mało prawdopodobne wykorzystanie 

przez firmy i duże korporacje, ale może 
zawierać znaczący potencjał dla małych 
firm

•	 Wykorzystanie kanału mobilnego 
do inicjowania SCT przez przedsię-
biorcę oznacza działanie jak konsument

•	 Scenariusz będzie zatem taki sam jak 
w przypadku C2B

Tabela	10:	Zdalne	Mobilne	Polecenie	Przelewu	SEPA:	szczeble	analizy
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4		 Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne

4.1 Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział stanowi krótki opis kartowych bezstykowych płatności mobilnych SEPA (MCP) 
[4], zdefiniowanych jako kartowe płatności bezstykowe SEPA wykonywane przez właściciela karty 
(konsumenta) z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji MCP przez NFC. Aplikację MCP dostarcza 
wystawca, i jest ona załadowana na bezpieczny element (SE), który niezależnie dostarcza wystawca 
SE, który może być wystawcą MCP, MNO lub inną TTP. Niezależnie od rodzaju wystawionego 
SE, celem wprowadzenia bezstykowej technologii mobilnej powinno być osiągnięcie tego samego 
poziomu bezpieczeństwa jak w przypadku obowiązujących (bezstykowych) płatności kartowych 
SEPA [4].

4.2 Przypadki wykorzystywania płatności

Niniejszy rozdział poświęcony jest analizie przypadków wykorzystania MCP przedstawionych 
w rozdziale 3.1. Należy zauważyć, że opis doświadczenia użytkownika stanowi jedynie przykład 
i możliwe są różne implementacje w zależności od przypadku wykorzystania danej płatności. Każda 
wzmianka o interfejsie użytkownika telefonu komórkowego ma charakter wyłącznie ilustracyjny.

Niniejszy rozdział zawiera opis trzech ogólnych bezstykowych kartowych płatności mobilnych SEPA 
konsument do przedsiębiorcy (C2B), niezależnie od rodzaju wykorzystanej karty (kredytowa, debe-
towa, prepaid). Płatność B2B jest wykorzystywana, jeśli konsumentem jest przedsiębiorca.

4.2.1		 MCP	1	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–	zbliż	i	idź

Sytuacja przedstawiona na rysunku 3 ilustruje możliwe procedury realizacji transakcji płatności 
niskokwotowej w sklepie spożywczym.

Przed rozpoczęciem konsument musi uzyskać dostęp do usługi płatności mobilnych swojej karty 
płatniczej i wybrać ją jako domyślny instrument płatniczy w menu konfiguracji mobilnego portfela. 
Konsument może także wpisać kod telefonu komórkowego do „otwartej” aplikacji MCP zanim roz-
pocznie transakcję (tryb ręczny).

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Akceptant rozpoczyna transakcję przez wprowadzenie kwoty transakcji w terminalu.
2. Wybrana przez klienta karta płatnicza będzie używana automatycznie przy tego typu trans-

akcjach, dokonywanych za pomocą telefonu komórkowego. W celu potwierdzenia transakcji 
płatniczej klient musi jedynie zbliżyć telefon komórkowy do terminala wykorzystującego 
technologię NFC.

3. Następuje przetwarzanie transakcji tak jak w przypadku standardowej płatności SCP.
4. Akceptant sprawdza płatność.
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„Proszę zapłacić 15 euro”

2: Zbliż

„Dziękuję za dokonanie płatności,
życzę miłego dnia!”

Całkowita kwota
15 euro

Oczekiwanie
na płatność

Zapłacono
15 euro

3: SEPA SCP

1:

4:

PSP akceptantaPSP konsumenta

Płatnik (konsument) Odbiorca (akceptant)

Rysunek	3:	MCP	1	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–	zbliż	i	idź
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MCP	1	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–	zbliż	i	idź

Kategoria Konsument do przedsiębiorcy (C2B). Ma zastosowanie także 
do B2B

Typ	komunikacji Bezstykowa
Instrument	płatniczy Karta SEPA – wszystkie rodzaje (SCF)
Płatność	zainicjowana	przez Akceptanta
Wymagania •	 Konsument posiada dostęp do usług bezstykowych płatności 

mobilnych
•	 Konsument wybrał kartę płatniczą jako kartę domyślną 

w swoim telefonie. Konsument może także wpisać kod tele-
fonu komórkowego, aby „otworzyć” aplikację MCP zanim 
rozpocznie transakcję

•	 Akceptant z terminalem obsługującym NFC
•	 Zgoda akceptanta

Autoryzacja	 płatności	 doko-
nywana	przez	konsumenta

Zbliż do terminala obsługującego NFC

Korzyści	dla	akceptanta •	 Dostęp do większej bazy konsumentów 
•	 Bardzo wydajne przetwarzanie płatności 
•	 Prędkość transakcji, gdy konsument zdecyduje się 

na „otwarcie” aplikacji MCP przed rozpoczęciem realizacji 
transakcji

•	 Usługi dodane, takie jak kupony lojalnościowe, itd.
Korzyści	dla	konsumenta •	 Wygoda, mobilność 

•	 Prędkość transakcji, gdy konsument zdecyduje się 
na „otwarcie” aplikacji MCP przed rozpoczęciem realizacji 
transakcji

•	 Mniej transakcji gotówkowych
•	 Zastąpienie czeku (lub gotówki) 
•	 Mniejsze kolejki

Wyzwania	 Brak konkretnych wyzwań w kanale mobilnym w porównaniu 
do bezstykowych płatności kartowych 

Tabela	11:	MCP	1	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–	zbliż	i	idź

4.2.2		 MCP	2	–		Kartowe	 bezstykowe	 płatności	 mobilne	 SEPA	 –	 podwójne	 zbliżenie	
i	kod	mobilny

Rysunek 4 pokazuje możliwą procedurę płatności za zakupy w sklepie spożywczym za trans-
akcję o dużej wartości, gdy konsument wprowadza w telefonie komórkowym swój kod 
mobilny.

Przed rozpoczęciem konsument musi uzyskać dostęp do usługi płatności mobilnych swojej karty 
płatniczej i wybrać ją jako domyślny instrument płatniczy w menu konfiguracji mobilnego portfela.
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Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Akceptant rozpoczyna transakcję przez wprowadzenie kwoty transakcji w terminalu.
2. Klient zbliża telefon komórkowy do terminala wykorzystującego technologię NFC.
3. Wybrana przez klienta karta płatnicza jest automatycznie używana do tej płatności. Potwier-

dzenie transakcji płatniczej wymaga zatem od konsumenta jedynie wprowadzenia kodu 
mobilnego9 w telefonie komórkowym.

4. Następnie konsument ponownie zbliża telefon komórkowy do terminala wykorzystującego 
technologię NFC.

5. Następuje przetwarzanie transakcji, tak jak w przypadku standardowej transakcji SEPA SCP.
6. Akceptant sprawdza płatność. 

„Proszę zapłacić 100 euro”

2: Zbliż
3:

Kod mobilny 4: Tap

Całkowita kwota
100 euro

Oczekiwanie
na płatność

Zapłacono
100 euro

Proszę
potwierdzić

płatność euro 10
mobilnym kodem

Mój PSP

OK

5: SEPA SCP

1:

6:

PSP akceptantaPSP konsumenta

„Dziękuję za dokonanie płatności,
życzę miłego dnia!”

Płatnik (konsument) Odbiorca (akceptant)

	
Rysunek	4:	MCP	2	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–		

podwójne	zbliżenie	i	kod	mobilny

9 Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby kod uwierzytelniający konsumenta, określany mianem „kodu mobil-
nego” był inny niż kod PIN wykorzystywany do realizacji kartowych, dotykowych transakcji płatniczych. Więcej infor-
macji znaleźć można w [5].
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MCP	2	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–	podwójne	zbliżenie	i	kod	mobilny

Kategoria Konsument do przedsiębiorcy (C2B). Ma zastosowanie także 
do B2B

Typ	komunikacji Bezstykowa
Instrument	płatniczy Karta SEPA – wszystkie rodzaje (SCF)
Płatność	zainicjowana	przez Akceptanta
Wymagania •	 Konsument posiada dostęp do usług bezstykowych płatności 

mobilnych
•	 Konsument wybrał kartę płatniczą jako kartę domyślną 

w swoim telefonie.
•	 Akceptant z terminalem obsługującym NFC
•	 Zgoda akceptanta

Autoryzacja	 płatności	 doko-
nywana	przez	konsumenta

•	 Kod mobilny ze zbliżeniem potwierdzającym w terminalu 
obsługującym NFC

Korzyści	dla	akceptanta •	 Dostęp do większej bazy konsumentów 
•	 Szybkie przetwarzanie płatności 
•	 Usługi dodane, takie jak kupony lojalnościowe, itd.

Korzyści	dla	konsumenta •	 Wygoda, mobilność
•	 Mniej transakcji gotówkowych
•	 Zastąpienie czeku (lub gotówki)

Wyzwania	 Edukacja/akceptacja nowego doświadczenia płatniczego 
zarówno przez konsumenta jak i akceptanta

Tabela	12:	MCP	2	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–		
podwójne	zbliżenie	i	kod	mobilny

4.2.3		 	MCP	3	–	Kartowe	Bezstykowe	Płatności	Mobilne	SEPA	–		
pojedyncze	zbliżenie	i	PIN

Rysunek 5 pokazuje możliwą procedurę płatności za zakupy w sklepie spożywczym za transakcję 
o dużej wartości, gdy terminal akceptanta jest terminalem internetowym, a konsument wprowadza 
na nim swój kod PIN.

Przed rozpoczęciem konsument musi uzyskać dostęp do usługi płatności mobilnych swojej karty 
płatniczej i wybrać ją jako domyślny instrument płatniczy w menu konfiguracji mobilnego portfela.

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Akceptant rozpoczyna transakcję przez wprowadzenie kwoty transakcji w terminalu.
2. Konsument zbliża swój telefon komórkowy do terminala obsługującego NFC.
3. Wcześniej wybrana przez klienta w telefonie komórkowym karta płatnicza jest automa-

tycznie używana przy tej płatności. Konsument wprowadza swój kod PIN na terminalu, aby 
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zrealizować transakcję. Informacja o bieżącej transakcji (np. transakcja internetowa na daną 
kwotę) może być wyświetlana na ekranie telefonu komórkowego.

4. Konsument wprowadza swój kod PIN10 do terminala, aby potwierdzić transakcję płatniczą.
5. Następuje przetwarzanie transakcji, tak jak w przypadku standardowej transakcji SEPA SCP.
6. Akceptant może sprawdzić płatność.

3:

Proszę potwierdzić
płatność euro
kodem PIN
na terminalu
akceptanta

Mój PSP

OK

5: SEPA SCP

1:

6:

4: Kod PIN

Całkowita kwota
100 euro

Oczekiwanie
na płatność

Zapłacono
100 euro

Płatnik (konsument) Odbiorca (akceptant)
„Proszę zapłacić 100 euro”

2: Zbliż

„Dziękuję za dokonanie płatności,
życzę miłego dnia!”

PSP akceptantaPSP konsumenta

Rysunek	5:	MCP	3	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–		
pojedyncze	zbliżenie	i	PIN

10 Taki sam jak PIN wykorzystywany przy kartowych dotykowych transakcjach płatniczych z terminalem z zakodo-
wanym kodem PIN.
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MCP	3	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–	pojedyncze	zbliżenie	i	PIN

Kategoria Konsument do przedsiębiorcy (C2B). Ma zastosowanie także 
do B2B

Typ	komunikacji Bezstykowa
Instrument	płatniczy Karta SEPA – wszystkie rodzaje (SCF)
Płatność	zainicjowana	przez Akceptanta
Wymagania •	 Konsument posiada dostęp do usług bezstykowych płat-

ności mobilnych
•	 Konsument wybrał kartę płatniczą jako kartę domyślną 

w swoim telefonie.
•	 Akceptant z terminalem obsługującym NFC
•	 Zgoda akceptanta

Autoryzacja	 płatności	 doko-
nywana	przez	konsumenta

Wprowadzenie kodu PIN do terminala

Korzyści	dla	akceptanta •	 Dostęp do większej bazy konsumentów
•	 Usługi dodane, takie jak kupony lojalnościowe, itd.

Korzyści	dla	konsumenta •	 Wygoda, mobilność
•	 Mniej transakcji gotówkowych
•	 Zastąpienie czeku (lub gotówki)

Korzyści	dla	PSP Z tej usługi płatności bezstykowej można korzystać także 
w bankomatach.

Wyzwania	 Brak konkretnych wyzwań w kanale mobilnym w porów-
naniu do bezstykowych płatności kartowych 

Tabela	13:	MCP	3	–	Kartowe	bezstykowe	płatności	mobilne	SEPA	–		
pojedyncze	zbliżenie	i	PIN

4.3 Ekosystem

4.3.1		 Wprowadzenie

MCP wprowadzają nowy ekosystem poprzez włączanie w łańcuch nowych uczestników. Nawet 
jeśli główni uczestnicy transakcji realizowanej w oparciu o MCP nie różnią się od tych w płatności 
„klasycznej”, MCP korzystają z szeregu elementów infrastruktury technicznej, które są wyjątkowe 
w środowisku mobilnym. Szczególnie ważne są telefony komórkowe, SE oraz back-endy potrzebne 
do zarządzania procesami cyklu życia MCP.
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Rysunek	6:	Ekosystem	biznesowy	MCP

Z racji złożoności ekosystemu na rysunku powyżej, punkty kontaktowe pokazują jedynie naj-
ważniejsze relacje biznesowe. Ekosystem biznesowy MCP skoncentrowany jest na konsumencie. 
To klient, którego obsługuje w ekosystemie wielu dostawców, dostawca usługi płatności, akceptant, 
MNO, producent urządzenia mobilnego oraz, potencjalnie, wystawca SE.

4.3.2		 Interesariusze

•	 Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje płatności mobilnej; posiada konto płatnicze SEPA 
lub kartę zgodną z SEPA, telefon komórkowy oraz aktywny dostęp do MNO;

•	 Akceptant przyjmuje płatność za zapłaty za dobra i usługi zakupione przez konsumenta;

•	 PSP oferuje usługi płatnicze SEPA zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi/bezpieczeństwa;

•	 MNO jest odpowiedzialny za bezpieczne przesyłanie wiadomości, obsługę sieci mobilnej, wysta-
wianie i ponowne wykorzystywanie numerów telefonów komórkowych.

•	 Funkcje systemu płatniczego umożliwia system płatniczy zgodny z SEPA oraz mechanizm rozli-
czeniowo-rozrachunkowy (CSM);

•	 Wystawca MCP jest PSP odpowiedzialnym za dostarczenie konsumentowi aplikacji.

Podmioty standaryzacyjne i branżowe

Dostawcy certyfikacji

Producenci SE
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terminali

Inni  

interesariusze

Producenci 
sprzętu 
mobilnego

MNO
D

os
ta

wcy usług płatniczych



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 41 z 95

•	 Wystawca SE jest najważniejszym interesariuszem w ekosystemie MCP. W przypadku UICC jest 
nim MNO, producent sprzętu mobilnego, wystawca MCP lub strona trzecia w przypadku wbu-
dowanego SE, wystawca MCP lub strona trzecia w przypadku bezpiecznej mikro karty SD (patrz 
rozdział 4 w [4]).

•	 Zaufany administrator usługi (TSM) w każdym przypadku może być wykorzystany przez 
wystawcę MCP do zarządzania cyklem życia aplikacji. TSM jest TTP, która zapewnia lepszą ska-
lowalność w sytuacji, gdy kilku wystawców MCP musi wejść w komercyjne i techniczne inter-
akcje z kilkoma wystawcami SE. Zgodnie z rysunkiem 7, TSM i wystawcy SE współpracują przy 
dostarczaniu aplikacji MCP i zarządzaniu nią/nimi.

 

Wystawca 
SE

Prośba
o aplikację MCP

Pobierz aplikację 
MCP na SEProśba

Telefon komórkowy 
obsługujący NFC

Konsument
Bezpieczny
element

Wystawca 
MCP

Zaufany
administrator

usługi

Rysunek	7:	Dostarczanie	aplikacji	MCP	do	SE

W celu usprawnienia otwartego ekosystemu, wielu TSM może oferować konkurujące ze sobą usługi 
zarówno dla SE jak i wystawców MCP.

Do grupy nowych ważnych interesariuszy należą na przykład:

•	 Producenci SE.
•	 Architekci aplikacji (Aplikacja MCP , AAUI, portfel mobilny …).
•	 Producenci sprzętu mobilnego.
•	 Organizacje przeprowadzające certyfikację infrastruktury (np. SE, aplikacje MCP, terminale itd.).



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 42 z 95

4.3.3		 Modele	usługowe

4.3.3.1		 Transakcja	płatnicza

MCP w żaden sposób nie zmienia zasadniczej kartowej transakcji SEPA. Nie wpływa zatem na model 
usługowy SEPA (patrz też rozdział 4.4).

4.3.3.2		 Dostarczanie	i	zarządzanie

W celu ułatwienia wprowadzenia bogatego ekosystemu dostawców usług pełniących funkcje TSM, 
EPC oraz GSMA wspólnie opracowali wymagania i specyfikacje zadań zarządzania usługą MCP 
dla aplikacji umieszczonych na UICC [5]. Następnie EPC rozszerzyło zakres zastosowania tych 
wymagań i specyfikacji na dwa dalsze typy SE: wbudowany SE oraz usuwalny SE (taki jak bez-
pieczna mikro karta SD) [4].

Ogólne podsumowanie podziału ról zarządzania usługą MCP przedstawiono na rysunku 8 poniżej.

Domena wystawców MCPDomena wystawców SE

Zaufane zarządzanie usługą

-

Role techniczne

Wystawca
Bezpiecznego 

elementu

Wystawca 
MCP

Role handlowe

Rysunek	8:	Przegląd	dostarczania	i	zarządzania	dla	MCP

Wiele modeli usługowych możliwych jest dzięki delegowaniu różnych ról technicznych i komercyj-
nych do jednego lub więcej TSM, w tym trójstronnych i czterostronnych modeli usługowych, więcej 
szczegółów w [4] i [5].
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4.4 Ogólna struktura

Zgodnie z rys. 9 główne strony zaangażowane w transakcje w oparciu o MCP nie różnią się od tych 
w „klasycznych” kartowych płatnościach SEPA. Transakcja płatnicza realizowana jest poprzez 
ponowne wykorzystanie istniejących urządzeń akceptujących bezstykowe kartowe płatności SEPA, 
podczas gdy infrastruktura back-endów i transakcji będzie, tak jak teraz, wykorzystywana do karto-
wych płatności SEPA (patrz [3]).

Czytnik 
NFC, 

np. terminal

S€PA
System kart

i infrastruktury
zgodne z SEPA

Sterownik
NFC

Przetwarzanie płatności, domena rozliczeniowo-rozrachunkowa

Autoryzacja 
i potwierdzenie

płatności

(nierealizowane gdy 
transakcja jest off-line)

Transakcja
płatnicza

Wystawca 
MCP

Agent 
rozliczeniowy

Telefon komórkowy 
obsługujący NFC

Konsument

SE

Akceptant

Domena inicjacji płatności (przez telefon komórkowy)

Rysunek	9:	Transakcja	MCP11

11 Elementy znajdujące się w obszarze zacieniowanym na niebiesko są podobne do płatności kartami bezstykowymi.
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5		 Zdalne	płatności	mobilne

5.1 Wprowadzenie 

W niniejszym dokumencie zdalne płatności mobilne (MRP) to płatności SEPA (SCT, SDD, SCP), 
inicjowane przez telefon komórkowy, gdy transakcja realizowana jest przez mobilną sieć telekomu-
nikacyjną (np. GSM, Internet mobilny, itd.), i które mogą być wykonane niezależnie od lokalizacji 
płatnika (i/lub jego sprzętu). Oznacza to, że transakcja płatnicza nie zależy od fizycznego kontaktu 
z terminalem, takim jak urządzenie w punkcie sprzedaży.

5.2 Przypadki wykorzystania płatności – zdalne kartowe płatności mobilne SEPA

Zasadniczym instrumentem płatniczym SEPA dla poniższych przykładów wykorzystania płatności 
jest SCP.

5.2.1		 	MRCP	 1	 –	 Kartowe	 zdalne	 płatności	mobilne	 SEPA	 konsument	 do	przedsię-
biorcy	–	Podstawa

W niniejszym scenariuszu, przedstawionym na rysunku 10, konsument korzysta z telefonu komór-
kowego, aby przekierować płatność do akceptanta, który dostarcza towary lub usługi (np. treść 
mobilną). Płatność B2B jest wykorzystywana, jeśli konsumentem jest przedsiębiorca.

Przepływ na tym przykładzie podobny jest do zdalnych kartowych płatności SEPA z wykorzysta-
niem komputera stacjonarnego i Internetu.

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Konsument korzysta z przeglądarki Internetowej na swoim telefonie komórkowym (mobilny 
Internet) lub poprzez konkretną aplikację MRP i zbliża się do kasy na stronie akceptanta.

2. Na stronie akceptanta w telefonie komórkowym konsumenta pojawią się informacje o płat-
ności.

3. Konsument wprowadza szczegóły dotyczące karty płatniczej (np. numer karty, data ważności, 
kod bezpieczeństwa) i inicjuje płatność SCP.

4. Po autoryzacji płatności, płatność kartowa SEPA jest przetwarzana.
5. Akceptant udostępnia konsumentowi towary lub usługi.



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 45 z 95

2: Proszę zapłacić
Odbiorcy 10 euro

1C: Wybierz informacje premium

3A: Data ważności karty,
kod bezpieczeństwa karty

5: Dziękuję za płatność,
oto zawartość

4: Płatność SCP

1B: Wybierz

Mój PSP

Płatność
autoryzowana
przez Płatnika

PSP płatnika PSP akceptanta

Płatnik
(konsument)

1A: Konsument zbliża się do kasy
na stronie internetowej akceptanta

Mój PSP

OK anuluj

Proszę
potwierdzić

kwotę 10 euro
i wprowadzić

szczegóły karty

OK anuluj

3B: Zapłać 
odbiorcy 10 euro

Odbiorca
(Akceptant)

Rysunek	10:	MRCP	1	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	konsument		
do	przedsiębiorcy
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5.2.1	MRCP	1	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA		
konsument	do	przedsiębiorcy	–	podstawa

Kategoria: Konsument do przedsiębiorcy (C2B), ma zastosowanie także 
do B2B

Typ	komunikacji Zdalna
Instrument	płatniczy Karta SEPA – wszystkie rodzaje (SCF)
Płatność	zainicjowana	przez Akceptanta
Wymagania •	Akceptant akceptuje kartową płatność zdalną dla danego 

systemu kart
•	Konsument posiada kartę zgodną z SCF w tym samym 

systemie kart
Autoryzacja	płatności	doko-
nywana	przez	konsumenta

Określana przez PSP (wystawcę kart) zgodnie z systemem kart

Korzyści	dla	akceptanta •	Dostęp do większej bazy konsumentów 
•	Akceptant jest w każdym momencie dostępny dla konsumenta

Korzyści	dla	konsumenta •	Wygoda, mobilność
•	Mniej transakcji gotówkowych
•	Zastąpienie czeku (lub gotówki)

Wyzwania	 •	Brak konkretnych wyzwań w kanale mobilnym w porów-
naniu do innych zdalnych płatności kartowych przez Internet

•	Dla płatnika: niewygoda konsumenta związana z wprowa-
dzaniem do telefonu komórkowego danych potwierdzających 
tożsamość (można by rozwiązać ten problem np. poprzez 
zastosowanie mobilnego portfela12)

•	Dla odbiorcy: ponieważ jest to transakcja CNP, akceptant nie 
ma pewności co do realizacji płatności (wystawca ma prawo 
do wycofania płatności)

Tabela	14:	5.2.1	MRCP	1	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA		
konsument	do	przedsiębiorcy	–	podstawa

5.2.2	MRCP	2	–		Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	konsument	do	przedsiębiorcy	
–	portfel	mobilny

12

W niniejszym scenariuszu, przedstawionym na rysunku 11, konsument korzysta z telefonu komórko-
wego, aby przekierować płatność do akceptanta, który dostarcza towary lub usługi (np. treść mobilną). 
B2B jest wykorzystywane, jeśli konsumentem jest przedsiębiorca. Różnica w porównaniu do scena-
riusza „podstawowego” powyżej polega na tym, że konsument, który płaci, korzysta z mobilnego 
portfela13, by uzyskać dostęp do szczegółów karty płatniczej i wyszukać je, kiedy dokonuje płatności 
dla akceptanta.

12  Warto zwrócić uwagę, że praktyczne przykłady korzystania z mobilnego portfela znaleźć można poprzez konkretne 
inicjatywy realizowane w społecznościach lub regionach.
13 Więcej informacji o portfelu mobilnym w rozdziale 8.
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Z punktu widzenia akceptanta, jest to scenariusz bardzo podobny do MRCP 1.

Przed rozpoczęciem scenariusza, konsument powinien mieć aktywną kartę (karty) umożliwiającą 
(umożliwiające) realizację płatności zdalnych poprzez konfiguracyjne menu mobilnego portfela.
 
Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Konsument korzysta z Internetu na swoim telefonie komórkowym (nazywanego mobilnym 
Internetem) lub poprzez konkretną aplikację MRP i zbliża się do kasy na stronie akceptanta;

2. Na stronie akceptanta w telefonie komórkowym konsumenta pojawią się informacje o płat-
ności;

3. Szczegóły karty płatniczej konsumenta dostarczane są przez wykorzystanie mobilnego port-
fela i po wprowadzeniu kodu bezpieczeństwa karty14, który inicjuje transakcję SCP;

4. Po autoryzacji płatności, płatność kartowa SEPA jest przetwarzana;
5. Akceptant udostępnia klientowi towary lub usługi.

14 Więcej szczegółów w SEPA Cards Standardisation Volume [3].
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3A: Płatnik wybiera
kartę płatniczą

Mój PSP

Płatność
autoryzowana
przez płatnika

PSP płatnika PSP akceptanta

Płatnik
(konsument)

Mój portfel

OK anuluj

O anuluj

3B: Zapłać
odbiorcy 10 euro

Proszę potwierdzić
kwotę 10 euro 

Odbiorca
(Akceptant)1A: Konsument zbliża się do kasy

na stronie internetowej akceptanta

4: Płatność SCP

5: Dziękuję za płatność,
oto zawartość

2: Proszę zapłacić 10 euro 
(lista akceptowanych kart)

1B: Wybierz

1: M xxx 
2: V yyy 
3AE: zzz

Rysunek	11:	MRCP	2	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA		
konsument	do	przedsiębiorcy	–	mobilny	portfel
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MRCP	2	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	konsument	do	przedsiębiorcy	–		
portfel	mobilny	

Kategoria: Konsument do przedsiębiorcy (C2B), ma zastosowanie także 
do B2B

Typ	komunikacji Zdalna
Instrument	płatniczy Karta SEPA – wszystkie rodzaje (SCF)
Płatność	zainicjowana	przez Akceptanta
Wymagania •	Akceptant akceptuje kartową płatność zdalną dla danego 

systemu kart
•	Konsument posiada kartę zgodną z SCF w tym samym 

systemie kart
Autoryzacja	 płatności	 doko-
nywana	przez	konsumenta

Określana przez PSP (wystawcę kart) zgodnie z systemem kart

Korzyści	dla	akceptanta •	Dostęp do większej bazy właścicieli kart 
•	Akceptant jest w każdym momencie dostępny dla właściciela 

karty
Korzyści	dla	konsumenta •	Wygoda, mobilność

•	Wygoda wyboru karty płatniczej powiązanej z danymi 
potwierdzającymi tożsamość poprzez wykorzystanie mobil-
nego portfela przez konsumenta.

•	Mniej transakcji gotówkowych
•	Zastąpienie czeku (lub gotówki)

Wyzwania	 •	Brak konkretnych wyzwań w kanale mobilnym w porównaniu 
do innych zdalnych płatności kartowych przez Internet

•	Uwierzytelnianie płatnika: jako że płatnik nie może przecho-
wywać kodu bezpieczeństwa karty, zazwyczaj będzie musiał 
go wprowadzać, aby zrealizować transakcję, co nie jest przy-
jazne dla użytkownika.

Tabela	15:	MRCP	2	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA		
konsument	do	przedsiębiorcy	–	portfel	mobilny

5.2.3		 	MRCP	3	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	konsument	do	przedsiębiorcy	–		
silne	uwierzytelnienie	posiadacza	karty

W tym scenariuszu różnica w porównaniu do MRCP 2 powyżej polega na tym, że od płatnika wymaga 
się dodatkowego kroku koniecznego do uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie w oparciu o kartę, takie 
jak CAP (Program uwierzytelnienia chipa) lub DPA (Dynamiczne uwierzytelnienie hasła) może być 
wykorzystywane do zdalnych transakcji kartowych, a wykorzystanie SE w telefonie komórkowych, 
który posiada (dedykowaną) aplikację do uwierzytelnienia może znacząco zwiększyć wygodę kon-
sumenta. Wykorzystanie tej aplikacji uwierzytelniającej musi zależeć od kodu mobilnego wprowa-
dzonego przez konsumenta do telefonu komórkowego i zweryfikowanego przez aplikację uwierzy-
telniającą. Ten typ uwierzytelniania konsumenta lepiej chroni akceptanta przed transakcjami fałszy-
wymi lub odrzuconymi. Poza tym, jeśli telefon komórkowy już teraz posiada w SE aplikację MCP, 
może być to usługa oszczędna.

Wystawca/wystawcy kart musiałby/musieliby zainstalować (dedykowaną) aplikację uwierzytelnia-
jącą w SE telefonu komórkowego konsumenta. Ponadto konsument powinien aktywować aplikację/ 
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aplikacje uwierzytelniającą/uwierzytelniające, aby realizować płatności zdalne, np. poprzez konfigu-
racyjne menu mobilnego portfela.

Innym rozwiązaniem, w przypadku, gdy płatnik posiada zarówno telefon komórkowy NFC jak i bez-
stykową kartę z aplikacją uwierzytelniającą, taką jak CAP lub DPA, jest uwierzytelnienie poprzez 
zbliżenie karty do czytnika NFC w telefonie komórkowym. Ponownie, wykorzystanie tej metody 
uwierzytelniającej wymaga wprowadzenia przez konsumenta do telefonu komórkowego kodu mobil-
nego.

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Konsument korzysta z Internetu na swoim telefonie komórkowym (nazywanego mobilnym 
Internetem) lub poprzez konkretną aplikację MRP i zbliża się do kasy na stronie akceptanta;

2. Na stronie akceptanta w telefonie komórkowym konsumenta pojawią się informacje o płat-
ności;

3. Szczegóły karty płatniczej konsumenta dostarczane są przez wykorzystanie mobilnego port-
fela, konsument inicjuje transakcję SCP. Aplikacja autoryzacyjna karty płatniczej dokonuje 
uwierzytelnienia konsumenta;

4. Po udanym uwierzytelnieniu, płatność jest autoryzowana;
5. Po autoryzacji płatności, płatność kartowa SEPA jest przetwarzana;
6. Akceptant udostępnia klientowi towary lub usługi.



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 51 z 95

Mój PSP

Uwierzytelnienie
w celu

potwierdzenia
10 euro

PSP płatnika PSP akceptanta

Odbiorca
(Akceptant)

Płatnik
(konsument) 1A: Konsument zbliża się do kasy 

na stronie internetowej akceptanta

1B: Wybierz

3A: Płatnik wybiera
kartę płatniczą

3B: Zapłać odbiorcy 10 euro

4. Sprawdzanie

5: Płatność SCP

6: Dziękuję za płatność,
oto zawartość

3D: Uwierzytelnianie

1C: Wybierz informacje premium

2: Proszę zapłacić 10 euro Odbiorcy
(lista akceptowanych kart)

Mój portfel

OK anuluj

OK anuluj

Proszę potwierdzić
kwotę 10 euro

Mój PSP

Płatność
autoryzowana
przez płatnika

OK anuluj

1: MC xxx 
2: VS yyy 
3AE: zzz

Rysunek	12:	MRCP	3	−	Kartowe	Zdalne	Płatności	Mobilne	SEPA		
konsument	do	przedsiębiorcy	−	silne	uwierzytelnienie	właściciela	karty
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MRCP	3	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	konsument	do	przedsiębiorcy-	silne	
uwierzytelnienie	właściciela	karty

Kategoria: Konsument do przedsiębiorcy (C2B), ma zastosowanie także 
do B2B

Typ	komunikacji Zdalna
Instrument	płatniczy Karta SEPA – wszystkie rodzaje (SCF)
Płatność	zainicjowana	przez Akceptanta
Wymagania •	Akceptant akceptuje kartową płatność zdalną dla danego 

systemu kart
•	 Konsument posiada kartę zgodną z SCF w tym samym 

systemie kart
Instrument	płatniczy Określana przez PSP (wystawcę kart) zgodnie z systemem kart

Korzyści	dla	akceptanta •	Dostęp do większej bazy właścicieli kart 
•	Akceptant jest w każdym momencie dostępny dla właściciela 

karty 
•	Mniej oszustw przy zdalnych płatnościach kartowych

Korzyści	dla	konsumenta •	Wygoda, mobilność 
•	Wygoda dla konsumenta: bardziej automatyzowane uwierzy-

telnianie
•	Mniej transakcji gotówkowych 
•	Zastąpienie czeku (lub got ówki) 

Wyzwania	 •	Brak konkretnych wyzwań w kanale mobilnym w porównaniu 
do innych zdalnych płatności kartowych przez internet 

Tabela	16:	MRCP	3	–	Kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA		
konsument	do	przedsiębiorcy	–	silne	uwierzytelnienie	właściciela	karty

5.2.4		 	MRCP	4	–	Konsument	do	konsumenta	kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	–		
podstawa

Rysunek 13 przedstawia możliwe doświadczenie użytkownika płatności kartowej SEPA konsument do kon-
sumenta zainicjowanej przez telefon komórkowy, gdzie konsument (płatnik) chce dokonać płatności osobi-
stej na rzecz drugiego konsumenta (odbiorcy) z wykorzystaniem swojego telefonu komórkowego.

Główna różnica pomiędzy tą płatnością, a zwykłą płatnością kartową SEPA polega na tym, że transakcję ini-
cjuje płatnik, a nie odbiorca. Płatność przetwarzana jest przez sieć (sieci) systemu kart i w zwykły sposób 
obciąża konto karty płatniczej płatnika. Odbiorca zazwyczaj (ale niekoniecznie) identyfikowany jest poprzez 
szczegóły swojej karty płatniczej, a wpływy z płatności będą przekazane na odpowiednie zasadnicze konto 
płatnicze. W zależności od zasad systemu kart, można by wykorzystać alias (np. numer telefonu komórko-
wego); istnieją także alternatywne rozwiązania identyfikacji i płatności na rzecz odbiorcy (np. konto płatnicze).
Scenariusz ten można by zastosować także do płatności C2B, gdzie odbiorcą jest przedsiębiorca (ale 
zachowuje się jak konsument i musi przestrzegać zasad systemu kart). Płatnik i odbiorca mogą być 
klientami różnych PSP.

Warunkiem w tym scenariuszu jest dostęp płatnika do systemu płatności kartowych C2C (może być mobilny, 
ale niekoniecznie) umożliwiony przez wystawcę kart. Wiele głównym systemów kart już teraz oferuje usługi 
dla przedsiębiorców C2C, ale do masowej akceptacji SEPA konieczna byłaby ich interoperacyjność.



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 53 z 95

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Płatnik decyduje o kwocie, która ma być zapłacona.
2. Płatnik wybiera swoją aplikację MRP.
3. Płatnik wprowadza kwotę i unikalny identyfikator odbiorcy, potwierdza numer karty, która 

ma być wykorzystana do płatności i autoryzuje transakcję.
4. PSP płatnika analizuje szczegóły identyfikacyjne odbiorcy z unikalnego identyfikatora.
5. PSP płatnika wysyła płatność do PSP odbiorcy.
6. PSP odbiorcy przekazuje płatność na zasadnicze konto płatnicze odbiorcy (możliwa opcja 

z zawiadomieniem).

Ten przykład zastosowania można by ulepszyć poprzez zastosowanie płatności „pilnej” lub „szyb-
kiej”, gwarantującej przesył natychmiastowy. „Szybka” usługa SCP C2C byłaby odpowiednia 
w następujących sytuacjach:

•	 Odbiorca musi wykorzystać środki natychmiast;
•	 Odbiorca potrzebuje gwarancji otrzymania przychodu, w celu realizacji transakcji zasadni-

czej, np. sprzedaży towarów lub zapewnienia usług pomiędzy osobami trzecimi.

Płatnik
(konsument)

Odbiorca 

PSP płatnika PSP odbiorcy

4. Uzyskaj szcze-
góły służące
identyfikacji
poprzez ID
Odbiorcy

6: Wyko-
rzystaj

środki +
zawiado-
mienie

mobilne

Mój PSP

OK anuluj

- Szczegóły płatności 
  (20 euro)
- ID Odbiorcy (numer 
   telefonu, numer karty X)
- źródło środków (numer 
  karty, rachunek Y)

2: Wybierz
aplikację płatniczą

5: Płatność SCP

3: Zapłać 20 euro do
+32 443 32 3223 kartą Y

1: Zapłać 20 euro

OK

Na twój
rachunek
przelano
20 euro

Twoje PSP

Mój PSP

Płatność
autoryzowana
przez płatnika

OK anuluj

Wspólny system
kart platforma P2P

Rysunek	13:	MRCP	4	–	Konsument	do	konsumenta	kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	–	
podstawa
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MRCP	4	Konsument	do	konsumenta	kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	–	Podstawa
Kategoria Głównie konsument do konsumenta (C2C), niektóre scenariusze 

dla konsument do przedsiębiorcy (np. małej firmy) (C2B)
Typ	komunikacji Zdalna
Instrument	płatniczy Karta SEPA – wszystkie rodzaje (SCF)
Płatność	zainicjowana	przez Płatnik 
Wymagania Odbiorca identyfikowany przez unikalny identyfikator, i kartę 

płatniczą, ale to niekoniecznie
Płatnik ma kartę zgodną z SCF z dostępem do mobilnego 
systemu płatności kartowych C2C poprzez PSP (wystawca karty)

Autoryzacja	 płatności	 dokony-
wana	przez	konsumenta

Określana przez PSP (wystawcę kart) zgodnie z systemem kart

Korzyści	dla	klienta •	 Łatwe i proste dla obydwu konsumentów 
•	 Dostęp płatnika do odbiorcy zyskanego nie poprzez kartę
•	 Umożliwia płatnikowi zachowanie danych uwierzytelniają-

cych dla siebie, a odbiorca nie musi ujawniać szczegółów 
swojego konta

Wyzwania	 •	 Zapewnienie interoperacyjności systemu kart 
•	 Konieczne jest zarządzanie i wsparcie unikalnego identyfi-

katora odbiorcy
•	 Dla płatnika: niewygoda związana z koniecznością wpro-

wadzania danych uwierzytelniających do telefonu komór-
kowego (można by to rozwiązać na przykład wykorzystując 
mobilny portfel)

Tabela	17:	MRCP	4	–	Konsument	do	konsumenta	kartowe	zdalne	płatności	mobilne	SEPA	–	
Podstawa

5.3 Przypadki wykorzystania płatności – zdalne mobilne polecenia przelewu SEPA

Poniższe przypadki wykorzystania płatności oparte są o SCT, jako zasadniczym instrumencie płatni-
czym SEPA. Zgodnie z obowiązującymi przepisami SCT, maksymalny czas przetwarzania pomiędzy 
PSP dla SCT wynosi jeden dzień roboczy (D+1) w ramach PSD.

Niezależnie od kroków podjętych na początku, rzeczywista transakcja SCT zawsze wykorzystuje 
IBAN i BIC15.

5.3.1		 	MRCT	1	–	Konsument	do	konsumenta	zdalne	mobilne	polecenie	przelewu	SEPA	
–	Podstawa

Rysunek 14 przedstawia możliwe doświadczenie użytkownika dokonującego płatności SCT inicjo-
wanej za pomocą telefonu komórkowego, w której konsument (płatnik) dokonuje płatności ze swo-
jego konta płatniczego na konto płatnicze innego konsumenta (odbiorcy). Płatnik i odbiorca mogą 
być, i często są, klientami różnych PSP (model czterostronny16, patrz rozdziały 5.5.2.2. oraz 5.5.2.3).
15 Zgodnie z Regulacjami SEPA, najpóźniej w lutym 2016 r. wygaśnie konieczność korzystania z BIC przez konsu-
mentów, a w większości przypadków, dla transakcji krajowych, już w lutym 2014 r. 
16 Wszelkie odniesienia do modelu czterostronnego nie powinny być interpretowane jak stwierdzenie, że na obecnej 
sytuacji nie mogą zyskać modele trójstronne.
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W niniejszym scenariuszu nie zakłada się z góry zaufania pomiędzy płatnikiem i odbiorcą. Zarówno 
płatnik jak i odbiorca otrzymają z odpowiednich PSP tę samą usługę, tak jak w przypadku jakiego-
kolwiek SCT. Często ten przypadek wykorzystania płatności może być zastosowany także do C2B, 
B2C oraz B2B (szczególnie w przypadku małych firm).

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Odbiorca dostarcza płatnikowi wszystkie potrzebne informacje, w tym IBAN i BIC;
2. Płatnik dostarcza swojemu PSP wszystkie potrzebne informacje przez telefon komórkowy, 

w tym IBAN i BIC odbiorcy. Informacje te mogą być w całości wprowadzone przez płat-
nika, lub może wybrać wcześniej zdefiniowanego odbiorcę. Zazwyczaj dokonuje się tego 
przez wykorzystanie konkretnej aplikacji PSP na telefon komórkowy, lub przez wyszuki-
warkę mobilną;

3. Płatnik, po uwierzytelnieniu przez PSP, autoryzuje instrukcję SCT zgodnie ze zwykłymi 
wymaganiami bezpieczeństwa PSP;

4.  PSP płatnika przetwarza następnie SCT i przekazuje je do PSP odbiorcy, który dokona prze-
lewu na rzecz odbiorcy.

1: Twoja część wynosi 5 euro.
Szczegóły mojej płatności to 1234 5678 9123 4567

2: Wybierz aplikację
płatniczą

5: Płatność SCT

3: Zapłać 5 euro do
1234 5678 9123 4567

Płatnik
(konsument) Odbiorca

(konsument)

PSP płatnika PSP odbiorcy

Mój PSP

OK anuluj

Identyfikacja
odbiorcy 
+ kwota

Mój PSP

OK anuluj

Uwierzytelnienie

Płatność
autoryzowana
przez płatnika

Rysunek	14:	MRCT	1	–	Konsument	do	konsumenta	zdalne	mobilne		
polecenie	przelewu	SEPA	–	podstawa
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MRCT	1	–	Konsument	do	konsumenta	zdalne	mobilne	polecenie		
przelewu	SEPA	– podstawa

Kategoria Konsument do konsumenta (C2C), ma zastosowanie także 
do C2B oraz B2B

Typ	komunikacji Zdalna
Instrument	płatniczy Polecenie przelewu SEPA 
Płatność	zainicjowana	przez Płatnik 
Wymagania Płatnik uzyskuje dostęp do usługi zdalnych płatności mobil-

nych (zależy na jaki sposób otrzymywania instrukcji od płatnika 
zezwala PSP)

Autoryzacja	płatności	dokony-
wana	przez	konsumenta

Określana przez PSP płatnika zgodnie z systemem płatności 
zdalnej w oparciu o SCT

Korzyści	dla	klienta •	 Mobilność dla płatnika
•	 Zastąpienie czeku (lub gotówki)

Wyzwania	 •	 Dla płatnika:
 � Niewygoda związana z koniecznością importowania 

danych uwierzytelniających
 � Liczba i złożoność kroków potrzebnych do zainicjo-

wania SCT
 � Możliwość popełnienia błędu

•	 Dla odbiorcy:
 � Podawanie (wyjawianie) swojego IBAN i BIC może 

być niewygodne lub niepożądane
 � Brak natychmiastowego potwierdzenia nieodwołal-

ności płatności
 � Zależność od cyklów rozliczeniowych i usług włas-

nego PSP przy realizacji płatności

Tabela	18:	MRCT	1	–	Konsument	do	konsumenta	zdalne		
mobilne	polecenie	przelewu	SEPA	–podstawa

5.3.2		 	MRCT	2	–	Konsument	do	konsumenta	zdalne	mobilne	polecenie	przelewu	SEPA	
C2C	–	alias

Rysunek 15 przedstawia możliwe doświadczenie użytkownika dokonującego płatności SCT inicjo-
wanej za pomocą telefonu komórkowego, w której konsument (płatnik) dokonuje płatności ze swo-
jego konta płatniczego na konto płatnicze innego konsumenta (odbiorcy). Płatnik i odbiorca mogą 
być, i często są, klientami różnych PSP (model czterostronny 17, patrz rozdziały 5.5.2.2. oraz 5.5.2.3).

W niniejszym scenariuszu nie zakłada się z góry zaufania pomiędzy płatnikiem i odbiorcą. Dostępny 
będzie alias odbiorcy (np. numer komórkowy odbiorcy), dzięki czemu wprowadzenie szczegółów 
odbiorcy będzie dla płatnika znacznie łatwiejsze.

Często niniejszy przykład wykorzystania płatności może być zastosowany także do C2B, B2C oraz 
B2B (szczególnie w przypadku małych firm).

17 Wszelkie odniesienia do modelu czterostronnego nie powinny być interpretowane jak stwierdzenie, że z niniejszej 
sytuacji nie mogą korzystać modele trójstronne.
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W niniejszym przypadku wykorzystania płatności, odbiorca będzie musiał „zarejestrować” swoje 
szczegóły identyfikacyjne pod swoim aliasem, a PSP płatnika będzie musiał ułatwić wykorzy-
stanie aliasów w mobilnej instrukcji procesu akceptacji SCT. Ponadto PSP płatnika będzie musiał 
być w stanie zidentyfikować PSP odbiorcy i szczegóły konta płatniczego z aliasa odbiorcy poprzez 
„Wspólną infrastrukturę” (patrz rozdział 5.5.3.3).

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Odbiorca dostarcza szczegóły służące identyfikacji płatnikowi, z wykorzystaniem aliasa 
odbiorcy na rzecz wygody i/lub bezpieczeństwa;

2. Płatnik dostarcza swojemu PSP wszystkie potrzebne informacje (kwota, alias odbiorcy, itd.) 
przez telefon komórkowy. Zazwyczaj wykonuje się to przez wykorzystanie konkretnej apli-
kacji MRP na telefon komórkowy, lub przez wyszukiwarkę mobilną;

3. Płatnik, po uwierzytelnieniu przez PSP, autoryzuje instrukcję SCT zgodnie ze zwykłymi 
wymaganiami bezpieczeństwa PSP;

4. PSP płatnika uznaje szczegóły służące identyfikacji odbiorcy i identyfikuje PSP odbiorcy 
za pomocą aliasa odbiorcy poprzez wspólną infrastrukturę;

5. PSP płatnika przetwarza następnie SCT i przekazuje je do PSP odbiorcy, który dokona prze-
lewu na rzecz odbiorcy.
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3: Zapłać 5 euro
do +32 443 123 780

2: Wybierz aplikację
płatniczą

4: Odzyskaj
szczegóły

identyfikacyjne
i PSP Odbiorcy
(poprzez alias)

5: Płatność SCT

Płatnik
(konsument)

Odbiorca
(konsument)

PSP płatnika PSP odbiorcy

Mój PSP

OK anuluj

Identyfikacja 
Odbiorcy 
+ kwota

Mój PSP

OK anuluj

Uwierzytelnienie

Płatność
autoryzowana
przez płatnika

1: Twoja część wynosi 5 euro.
Mój alias to +32 443 123 780

Rysunek	15:	MRCT	2	–	Konsument	do	konsumenta	zdalne	mobilne	polecenie	przelewu	SEPA	
–	alias
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MRCT	2	–	Konsument	do	konsumenta	zdalne	mobilne	polecenie	przelewu	SEPA	–	alias
Kategoria Konsument do konsumenta (C2C), ma zastosowanie także do C2B 

oraz B2B
Typ	komunikacji Zdalna
Instrument	płatniczy Polecenie przelewu SEPA 
Płatność	zainicjowana	przez Płatnik 
Wymagania •	 Odbiorca lub PSP odbiorcy zarejestrował swoje szczegóły słu-

żące identyfikacji we wspólnej infrastrukturze
•	 PSP płatnika musi mieć dostęp do wspólnej infrastruktury
•	 PSP płatnika musi oferować usługi płatności mobilnej w oparciu 

o alias
Autoryzacja	płatności	doko-
nywana	przez	konsumenta

Określana przez PSP płatnika zgodnie z systemem płatności zdalnej 
w oparciu o SCT

Korzyści	dla	klienta •	 Wygoda, mobilność
•	 Odbiorca nie musi pamiętać lub ujawniać danych identyfikacyj-

nych (IBAN, BIC) płatnikowi
•	 Zastąpienie czeku (lub gotówki)

Wyzwania	 •	 Zgoda co do formatu aliasu
•	 Stworzenie i obsługiwanie wspólnej infrastruktury
•	 Dla odbiorcy:

 � Brak natychmiastowego potwierdzenia nieodwołalności 
płatności

 � Zależność od cyklów rozliczeniowych i usług własnego 
PSP przy realizacji płatności

Tabela	19:	MRCT	2	–	Konsument	do	konsumenta	zdalne	mobilne	polecenie	przelewu	SEPA	–	
alias

5.3.3		 	MRCT	 3	 –	Konsument	 do	przedsiębiorcy	 zdalne	mobilne	 polecenie	 przelewu	
SEPA	–	potwierdzenie	płatności

Rysunek 16 przedstawia możliwe doświadczenie użytkownika dokonującego płatności SCT inicjo-
wanej za pomocą telefonu komórkowego, w której konsument (płatnik) dokonuje płatności ze swo-
jego konta płatniczego na konto płatnicze odbiorcy. Płatnik i odbiorca mogą być, i często są, klien-
tami różnych PSP (model czterostronny 18, patrz rozdziały 5.5.2.2. oraz 5.5.2.3).

W tym przykładzie zastosowania płatności, „Potwierdzenie płatności” dla odbiorcy jest kluczowe, 
aby SCT było akceptowalną formą płatności (np. akceptant potrzebuje wystarczającej gwaranacji, 
że płatność zostanie wykonana przed dostarczeniem towarów lub usług). Zazwyczaj, choć nie 
powszechnie, będzie to scenariusz konsument do przedsiębiorcy (akceptanta) C2B. Ale można sobie 
wyobrazić także sytuacje C2C (np. sprzedaż samochodu lub innej rzeczy o dużej wartości) oraz B2B 
(np. pomiędzy sprzedawcami).

W idealnej sytuacji, ale nie jest to konieczne, należałoby wykorzystać alias odbiorcy zdefiniowany 
w poprzednim scenariuszu. Często niniejszy przypadek wykorzystania płatności może być zastoso-
18 Wszelkie odniesienia do modelu czterostronnego nie powinny być interpretowane jak stwierdzenie, że na danej sytu-
acji nie mogą zyskać modele trójstronne.



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 60 z 95

wany także do C2C, B2C oraz B2B (małe firmy), po zarejestrowaniu we wspólnej usłudze „Potwier-
dzenie płatności”. Ta usługa „Potwierdzenie płatności” może być obsługiwana przez TTP, jeśli 
zarówno PSP płatnika jak i PSP odbiorcy/ odbiorca korzystają z tej usługi TTP.

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Płatnik i odbiorca zgadzają się, co do wysokości kwoty, która ma być zapłacona, odbiorca 
dostarcza szczegóły służące identyfikacji płatnikowi, jeśli to możliwe z wykorzystaniem 
aliasa, co zwiększa wygodę i/lub bezpieczeństwo;

2. Płatnik dostarcza swojemu PSP wszystkie potrzebne informacje (kwota, alias odbiorcy, itd.) 
przez telefon komórkowy. Zazwyczaj wykonuje się to przez wykorzystanie konkretnej apli-
kacji MRP na telefon komórkowy, lub przez wyszukiwarkę mobilną;

3. Płatnik, po uwierzytelnieniu przez PSP, autoryzuje instrukcję SCT zgodnie ze zwykłymi 
wymaganiami bezpieczeństwa PSP;

4. PSP płatnika uznaje szczegóły służące identyfikacji odbiorcy i identyfikuje PSP odbiorcy 
(np. za pomocą aliasu odbiorcy) poprzez wspólną infrastrukturę;

5. PSP płatnika informuje TTP obsługującego usługę „Potwierdzenie płatności” o płatności 
SCT, przekazując szczegóły identyfikacji odbiorcy i odpowiedniego PSP;

6. PSP odbiorcy jest uczestnikiem usługi „Potwierdzenie płatności”, a więc otrzymuje od TTP 
potwierdzenie, że SCT będzie nieodwołalnie wykonana przez PSP płatnika;

7. PSP lub TTP odbiorcy (bezpośrednio) dostarcza potwierdzenie odbiorcy;
8. PSP płatnika przetwarza następnie SCT i przekazuje je do PSP odbiorcy, który dokona prze-

lewu na rzecz odbiorcy.
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Płatnik Odbiorca 

PSP płatnika PSP odbiorcy

4: Odzyskaj
szczegóły

identyfikacyjne 
i PSP Odbiorcy

5. Informuje
o potwierdzeniu
usługi płatności

7a: Wysyła
potwierdzenie

7b: Wysyła
potwierdzenie

Mój PSP

OK anuluj

Identyfikacja
odbiorcy +

kwota

2: Wybierz
aplikację płatniczą

6: Otrzymuje
potwierdzenie

(nieodwołalność)

8: Płatność SCT

3: Zapłać 100 euro do ... 
(alias lub BIC/IBAN)

1: Twoja część wynosi 100 euro. 
Moje szczegóły identyfikacyjne to ... (alias lub BIC/IBAN)

OK

Pieniądze
są w drodze

Mój PSP

Uwierzytelnienie

Płatność
autoryzowana
przez płatnika

OK anuluj

Rysunek	16:	MRCT	3	–	Konsument	do	przedsiębiorcy	zdalne	mobilne	polecenie	przelewu	
SEPA	–	potwierdzenie	płatności19

19 Warto zwrócić uwagę, że zarówno wspólna infrastruktura jak i usługa potwierdzenia płatności mogą być obsługiwane 
przez TTP.
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MRCT	3	–	Konsument	do	przedsiębiorcy	zdalne	mobilne	polecenie	przelewu	SEPA	–	
potwierdzenie	płatności

Kategoria Konsument do przedsiębiorcy (C2B), ma zastosowanie także 
do B2B

Typ	komunikacji Zdalna
Instrument	płatniczy Polecenie przelewu SEPA 
Płatność	zainicjowana	przez Płatnik 
Wymagania •	 Ustanowiono usługę „Potwierdzenie płatności”

•	 PSP płatnika i odbiorcy muszą oferować usługę „Potwier-
dzenia płatności”

•	 Odbiorca zarejestrował się w usłudze powiadomienia20 
w swoim PSP lub TTP obsługującym usługę „Potwierdzenie 
płatności”.

•	 Płatnik musi być w stanie poinstruować swojego PSP 
na temat korzystania z usługi „Potwierdzenie płatności”.

Autoryzacja	 płatności	 dokony-
wana	przez	konsumenta

Określana przez PSP płatnika zgodnie z systemem płatności 
zdalnej w oparciu o SCT

Korzyści	dla	akceptanta •	 Wygoda, mobilność, szybkość
•	 Zastąpienie czeku (lub gotówki)
•	 Natychmiastowe potwierdzenie nieodwołalności płatności: 

dzięki temu odbiorca może wydać towary lub usługi. Mimo 
że usługa „Potwierdzenia płatności” jest natychmiastowa, 
to płatność nie jest (niekoniecznie jest).

Korzyści	dla	konsumenta •	 Wygoda, mobilność, szybkość
•	 Zastąpienie czeku (lub gotówki)
•	 Szybsze wydawanie towarów lub usług

Wyzwania	 •	 Stworzenie i obsługa usługi „Potwierdzenie płatności”.

Tabela	20:	MRCT	3	–	Konsument	do	przedsiębiorcy	zdalne	mobilne	polecenie	przelewu	SEPA	
–	potwierdzenie	płatności

5.3.4		 	MRCT	 4	 –	 Konsument	 do	konsumenta	 zdalne	 mobilne	 (pilne)	 polecenie		
przelewu	SEPA

20

Rysunek 17 przedstawia możliwe doświadczenie użytkownika dokonującego „pilnej” płatności SCT 
inicjowanej za pomocą telefonu komórkowego, w której konsument (płatnik) dokonuje szybkiej 
płatności ze swojego konta płatniczego na konto płatnicze innego konsumenta (odbiorcy). Płatnik 
i odbiorca mogą być, i często są, klientami różnych PSP. Scenariusz ten może być także stosowany 
do transakcji konsument do przedsiębiorcy, jako że „natychmiastowy” charakter przelewu umożliwi 
odbiorcy potwierdzenie otrzymania środków w jego PSP przed „wydaniem” towarów lub usług.

System SEPA SCT obecnie nie oferuje szybkich przelewów. Ale nie oznacza to, że „szybkie” lub „natych-
miastowe” usługi nie mogą być dostarczane przez niektórych lub wszystkich uczestników SCT lub innych 
dostawców. Coraz więcej graczy na rynku oferuje użytkownikom płatności coraz większy wybór, prawdo-
podobnie więc popyt na „natychmiastową” realizację transakcji, szczególnie płatności, będzie rósł.

20 Usługa powiadamiania potrzebna jest pomiędzy Odbiorcą (akceptantem) i jego PSP/TTP, aby otrzymać potwierdzenie 
płatności przed wydaniem towarów lub usług płatnikowi.
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Na potrzeby niniejszego scenariusza, koncepcja ta nazywana jest „pilnym” poleceniem przelewu 
SEPA (uSCT).

Często ten przykład wykorzystania może być zastosowany także do C2B, B2C oraz B2B (szcze-
gólnie w przypadku małych firm).

Na rysunku poniżej przedstawiono następujące kroki:

1. Odbiorca dostarcza szczegóły płatnikowi, z wykorzystaniem aliasa odbiorcy na rzecz wygody 
i/lub bezpieczeństwa;

2. Płatnik dostarcza swojemu PSP wszystkie potrzebne informacje (kwota, alias odbiorcy, itd.) 
przez telefon komórkowy. Zazwyczaj wykonuje się to przez wykorzystanie konkretnej apli-
kacji PSP na telefon komórkowy, lub przez wyszukiwarkę mobilną;

3. Płatnik, po uwierzytelnieniu przez PSP, autoryzuje instrukcję SCT zgodnie ze zwykłymi 
wymaganiami bezpieczeństwa PSP;

4. PSP płatnika przetwarza następnie uSCT i przekazuje je do PSP odbiorcy, który dokona prze-
lewu na rzecz odbiorcy;

5. Odbiorca będzie mógł uzyskać potwierdzenie (prawie natychmiast), że płatność została otrzy-
mana (np. powiadomienie mobilne) i ma dostęp do środków.
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1: Twoja część wynosi 5 euro.
Mój alias to +32 443 123 789

3: Zapłać 5 euro
do +32 443 123 789

2: Wybierz aplikację
płatniczą

Odbiorca
(konsument)

Płatnik
(konsument) 

PSP płatnika PSP odbiorcy

4: Płatność
uSCT

OK

Twoje
konto

zostało
obciążone

Twój PSP

Mój PSP

OK anuluj

Uwierzytelnienie

Płatność
autoryzowana
przez płatnika

Mój PSP

OK anuluj

Identyfikacja
odbiorcy
+ kwota

5. Mobilne
powiadomienie

Rysunek	17:	MRCT	4	–	Konsument	do	konsument	–	zdalne	mobilne	(pilne)		
polecenie	przelewu	SEPA

Uwaga: Na niniejszym rysunku nie przedstawiono mechanizmu uzyskiwania informacji umożliwia-
jących identyfikację odbiorcy i jego PSP na podstawie numeru telefonu komórkowego.
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MRCT	4	– Konsument	do	konsumenta	–	zdalne	mobilne	(pilne)	polecenie	przelewu	SEPA
Kategoria Konsument do konsumenta (C2C), ma zastosowanie także do B2B 

oraz B2C.
Typ	komunikacji: Zdalna
Instrument	płatniczy Polecenie przelewu SEPA 
Płatność	zainicjowana	przez Płatnika
Wymagania Utworzenie SEPA uSCT
Autoryzacja	płatności	doko-
nywana	przez	konsumenta

Określana przez PSP płatnika zgodnie z systemem pilnej płatności 
zdalnej SCT

Korzyści	dla	klienta •	 Wygoda, mobilność, szybkość
•	 Zastąpienie czeku (lub gotówki) 
•	 Odbiorca natychmiast otrzymuje płatność 

Wyzwania	 •	 Stworzenie i obsługiwanie uSCT

Tabela	21:	MRCT	4	–	konsument	do	konsumenta	–	zdalne	mobilne	(pilne)		
polecenie	przelewu	SEPA

Ten przypadek wykorzystania płatności pokrywa się w rzeczywistości z przypadkiem wykorzy-
stania MRCT 2, przy czym płatność z wykorzystaniem pilnego polecenia przelewu SEPA (uSCT) 
jest natychmiastowa.

5.4  Ekosystem

5.4.1		 Wprowadzenie

Tak jak wspomniano, niniejsza biała księga skupia się na ekosystemach, które oparte są na instru-
mentach płatniczych SEPA21. Dotyczy to zarówno modeli czterostronnych jak i trójstronnych (patrz 
rozdział 5.5.2), pod warunkiem, że korzystają z formatów zgodnych z SEPA. Oznacza to, że MRP 
zazwyczaj wykorzystują konta płatnicze.

W tym kontekście zakłada się, że procesy infrastrukturalne i biznesowe obecnych instrumentów SEPA 
prawdopodobnie będą stosowane w przyszłości. Oznacza to, że uwaga skupi się na tym, jak wyko-
rzystać telefony komórkowe do inicjowania i przeprowadzania transakcji SEPA w ramach obecnych 
infrastruktur płatniczych, a następnie pozwolić, by realizowały one płatności zgodnie z obowiązują-
cymi systemami płatniczymi SEPA.

MRP wprowadzają nowy ekosystem, włączając w łańcuch nowych uczestników. Nawet jeśli główni 
uczestnicy transakcji realizowanej w oparciu o MRP nie różnią się od tych w „klasycznej zdalnej” 
płatności, MRP korzystają z szeregu elementów infrastruktury technicznej, które są wyjątkowe 
w środowisku mobilnym. Szczególnie ważne są telefony komórkowe, SE, jeśli są używane, oraz 
back-endy potrzebne do zarządzania procesami cyklu życia MRP.

21 Proszę pamiętać, że przypadki wykorzystania i modele usługowe przedstawione w niniejszej białej księdze można 
odnosić także do obszarów spoza SEPA.
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Inni interesariusze

Płatnicy

Podmioty standaryzacyjne i branżowe

Twórcy apli-.

kacji MRP

Dostawcy certyfikacji

Systemy / 
Ramy

Producenci SE

Dostawcy usług

Wystawcy SE

Producenci

sprzętu

mobilnego.

TSM

Odbiorcy

TTP

MNO

 płatniczych

Rysunek	18:	Ekosystem	biznesowy	MRP

Z racji złożoności ekosystemu poprzez punkty kontaktowe na rysunku powyżej pokazano jedynie 
najważniejsze relacje biznesowe. Ekosystem biznesowy MRP jest zorientowany na konsumenta. 
To klient, którego obsługuje wielu dostawców w ekosystemie, w tym dostawca usługi płatności, 
akceptant, MNO, producent urządzenia mobilnego oraz, potencjalnie, wystawca SE.

5.4.2		 Interesariusze

•	 Płatnik to osoba fizyczna, która dokonuje płatności mobilnej; posiada konto płatnicze SEPA 
lub kartę zgodną z SEPA, telefon komórkowy oraz aktywny dostęp do MNO. Mimo że 
niniejsza biała księga koncentruje się na płatnościach inicjowanych przez telefon komór-
kowy, wnioski mogą odnosić się także do innych urządzeń mobilnych;

•	 Odbiorca posiada konto płatnicze SEPA, a także, jeśli jest to potrzebne, kartę zgodną z SEPA. 
Jeśli odbiorca jest akceptantem, odbiorca przyjmuje płatność za zapłaty za dobra i usługi 
zakupione przez konsumenta. Jeśli odbiorca jest prywatnym klientem/ małą firmą, może dojść 
do sytuacji, w której odbiorcy bardzo wygodnie jest posiadać telefon komórkowy, aby mieć 
dostęp do usług dodanych, takich jak powiadomienie;

•	 PSP oferuje usługi płatnicze SEPA zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi/bezpieczeństwa;
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•	 MNO lub inni dostawcy są odpowiedzialni za bezpieczne przesyłanie wiadomości, obsługę 
sieci mobilnej, wystawianie i ponowne wykorzystywanie numerów telefonów komórkowych, 
co jest szczególnie ważne, gdy numery telefonów komórkowych są wykorzystywane jako 
alias;

•	 Funkcje systemu płatniczego umożliwia system płatniczy zgodny z SEPA oraz mechanizm 
rozliczeniowo-rozrachunkowy (CSM);

•	 Jeśli stosujemy dedykowaną aplikację MRP na telefon komórkowy, wystawca MRP jest PSP 
odpowiedzialnym za dostarczenie konsumentowi aplikacji. Aplikacja znajduje się w bez-
piecznym środowisku, zazwyczaj w SE. W tym wypadku wystawca SE jest nowym inte-
resariuszem. W przypadku UICC jest nim MNO, producent sprzętu mobilnego lub strona 
trzecia w przypadku wbudowanego SE, wystawca MRP lub strona trzecia w przypadku bez-
piecznej mikro kart SD (patrz rozdział 4 w [4]). Tak zwany Zaufany administrator usługi 
(TSM) w każdym przypadku może być wykorzystany przez wystawcę MRP do zarządzania 
cyklem życia aplikacji.

•	 Zaufany administrator usługi (TSM) jest TTP działającą w imieniu wystawców SE i/lub 
wystawców aplikacji MRP, w celu usprawnienia otwartego ekosystemu, w przypadku gdy 
SE obsługuje aplikacje/aplikację MRP. Zgodnie z rysunkiem 19 wystawcy MRP, TSM 
i wystawcy SE współpracują przy dostarczaniu aplikacji MRP i zarządzaniu nią/nimi. Kilku 
TSM może istnieć równocześnie i oferować konkurujące usługi.

•	 Opcjonalnie TTP, która obsługuje wspólną infrastrukturę22, odpowiadającą za wygodę i/lub 
budowanie zaufania angażujących się stron;

Wystawca
SE

Prośba
o aplikację

MRP

Pobierz
aplikację

MRP na SE
Prośba

Telefon komórkowy 

Konsument
Bezpieczny
element

Wystawca
MRP

Zaufany
administrator

usługi

Rysunek	19:	Dostarczanie	aplikacji	MRP	do	SE

22 Więcej informacji o wspólnej infrastrukturze patrz rozdział 5.5 Warstwa 2.
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Do innych nowych ważnych interesariuszy należą na przykład:

•	 Producenci SE, jeśli włączony jest SE;
•	 Architekci aplikacji (Aplikacja MRP, AAUI, portfel mobilny …);
•	 Producenci sprzętu mobilnego;
•	 Organizacje przeprowadzające certyfikację infrastruktury (np. aplikacji MRP, itd).

5.4.3		 Modele	usługowe

5.4.3.1		 Transakcja	płatnicza

Zdalne kartowe płatności C2B SEPA w żaden sposób nie zmieniają zasadniczych kartowych trans-
akcji płatności SEPA. W przypadku tych zdalnych kartowych płatności mobilnych SEPA, bez zmian 
pozostają modele usługowe kartowych transakcji płatniczych SEPA.

W przypadku zdalnych płatności kartowych SEPA C2C, do odzyskania szczegółów służących iden-
tyfikacji odbiorcy potrzeba nowej TTP obsługującej wspólną platformę P2P systemu kart (patrz roz-
dział 5.2.4). Mimo że ta TTP nie wpływa na zasadnicze kartowe transakcje płatnicze SEPA, może 
mieć znaczenie dla modelu usługowego.

Podstawowe zdalne mobilne płatności SCT C2C przedstawione w rozdziale 5.3.1 w żaden sposób 
nie zmieniają zasadniczych transakcji płatniczych SCT; nadal obowiązuje zatem obecny model usłu-
gowy.

Pozostałe przykłady wykorzystania przedstawione w rozdziałach 5.3.2 przez 5.2.3 w żaden sposób 
nie zmieniają transakcji płatniczych SCT. Ale dodatkowe elementy w tych przypadkach wykorzy-
stania płatności wpływają na obowiązujące modele usług SCT z racji wprowadzenia nowych TTP.

Ostatni przypadek wykorzystania C2C przedstawiony w rozdziale 5.3.4 wymaga zmiany zasadniczej 
płatności SCT, aby spełnić warunek natychmiastowości. Ale model usługowy SCT nie powinien się 
zmienić.

5.4.3.2		 Dostarczanie	i	zarządzanie	

W zależności od konkretnej MRP, dane dotyczące płatności przechowywane na telefonie komór-
kowym mogą dotyczyć samych danych uwierzytelniających płatności lub dedykowanej aplikacji 
MRP w SE. Oczywiście różnić się będzie sposób dostarczania tych danych dotyczących płatności 
i zarządzania nimi. Więcej informacji na temat znajduje się w rozdziale 7.3.

5.5 Ogólna struktura

5.5.1		 Wprowadzenie

Niezależnie od tego, czy zasadniczym instrumentem płatniczym są karty SEPA czy SCT, nie wpływa 
to na przedstawioną poniżej ogólną strukturę zdalnych mobilnych płatności.



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 69 z 95

Rys.	20:	Ogólna	struktura	zdalnych	płatności	mobilnych

Na powyższym rysunku wyróżnić można trzy warstwy:

•	 Warstwa 1: Instrument płatniczy do transferów wartości i operacji finansowych

Rzeczywisty transfer wartości lub operacja finansowa za pomocą obecnych instrumentów SEPA.

•	 Warstwa 2: Wspólna infrastruktura wykorzystywana przy ułatwianiu płatności

Komponent ułatwiający płatności pomaga przy identyfikacji instrumentów płatniczych wyko-
rzystywanych przez dwie strony przy zdalnej transakcji płatniczej. Dostępne są różne modele. 
Dwie strony mogą dowolnie wyjawiać sobie szczegóły dotyczące ich instrumentu płatniczego; 
mogą korzystać z jakiejś formy połączenia (poprzez wspólną infrastrukturę obsługiwaną przez 
TTP) pomiędzy mobilnymi identyfikatorami i instrumentami płatniczymi stron transakcji.

•	 Warstwa 3: Możliwość połączeń i interfejs użytkownika wykorzystywane przy inicjowaniu 
płatności

Do inicjacji zdalnej płatności mobilnej wykorzystać można różne środki, takie jak mobilna 
wyszukiwarka, SMS lub dedykowana aplikacja MRP. A zatem możliwość połączeń i interfejs 
użytkownika to elementy krytyczne dla zapewnienia dobrego doświadczenia klienta na tym 
etapie, chociaż na rynku już teraz obowiązują różne podejścia.

Kluczowe są także dalsze komunikaty pomiędzy różnymi stronami zdalnej transakcji płatni-
czej. Na przykład płatnik musi wiedzieć, kiedy transakcja była autoryzowana, zatwierdzona lub 
zakończona, podczas gdy dla odbiorcy najważniejsza może być wiedza o statusie płatności, aby 
mógł podjąć decyzję o wydaniu towarów lub usług, a nawet potwierdzić odbiór w celu zreali-
zowania transakcji.

Warstwa 3

Inicjacja  
płatności

Możliwość nawiązania 
połączenia i interfejs  

użytkownika

Warstwa 2

Ułatwienie  
płatności

Wspólna infrastruktura

Warstwa 1

Transfery wartości  
Operacje finansowe

Instrument płatniczy

Płatnik	
	

PSP		
płatnika	

PSP		
akceptanta/		
odbiorcy

Akceptant	/		
odbiorca	
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5.5.2		 Powtórka	warstwa	1

Na podstawie niniejszej struktury wyróżnić można szereg różnych modeli usługowych, w zależności 
od tego, czy płatnik i odbiorca należą do tego samego PSP i czy dany PSP działa w ramach tych 
samym systemów płatności. W kolejnych rozdziałach uwzględnione zostaną następujące modele:

•	 Model trójstronny z jednym PSP;
•	 Model czterostronny z różnymi PSP należącymi do tego samego systemu płatności;
•	 Model czterostronny z różnymi PSP należącymi do różnych systemów płatności.

5.5.2.1		 Model	trójstronny

Zarówno płatnik jak i odbiorca są klientami tego samego PSP, który działa w ramach określonego 
systemu płatniczego. Fakt, że włączony jest tylko jeden PSP może uprościć wdrażanie przypadków 
wykorzystania opisanych w rozdziałach 5.2 i 5.3, takich jak identyfikacja odbiorcy (znanego PSP), 
potwierdzenie płatności i natychmiastowość.

Rysunek	21:	Model	trójstronny

5.5.2.2		 Model	czterostronny	w	systemie	płatności

W tym modelu płatnik i odbiorca są klientami innego PSP. Zakładamy jednak, że obydwaj PSP mogą 
działać w ramach jednego i tego samego systemu płatności (systemu kart lub innego systemu płat-
ności). Model ten też może uprościć niektóre aspekty opisane w przypadkach użycia przedstawio-
nych w rozdziałach 5.2 i 5.3, takie jak identyfikacja odbiorcy przez alias, potwierdzenie płatności 
i natychmiastowość.

Rysunek	22:	Model	czterostronny	w	ramach	jednego	systemu	płatności

5.5.2.3		 Model	czterostronny	zawierający	różne	systemy	płatności

W tym modelu płatnik jak i odbiorca są klientami innych PSP, a każdy z nich działa w ramach innego 
systemu płatności.
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Karta
Numer telefonu 
komórkowego
Rachunek płatniczy

PSP

Płatnik
BIC/IBAN
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Numer telefonu 
komórkowego
Rachunek płatniczy

Odbiorca
BIC/IBAN
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Numer telefonu 
komórkowego
Rachunek płatniczy

PSP
płatnika

PSP
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Oczywiście obydwa systemy musiałyby być zgodne z jakąś strukturą interoperacyjności (co suge-
ruje, że pomiędzy różnymi systemami płatności nawiązano porozumienie biznesowe i techniczne). 
To najbardziej ogólny z możliwych modeli.

Rysunek	23:	Model	czterostronny	zawierający	różne	systemy	płatności

5.5.2		 Powtórka	warstwa	2

5.5.3.1		 Wprowadzenie

Głównym celem wspólnej infrastruktury jest połączenie aliasa/unikalnego identyfikatora z odpowied-
nimi szczegółami o płatności odbiorcy, aby umożliwić przesłanie transakcji płatniczej (np. na konto 
płatnicze odbiorcy przez IBAN/BIC w przypadku transakcji SCT). Można ją później wykorzystać 
jako platformę dla usług dodanych.

W zależności od wykorzystania wspólnej infrastruktury (warstwa 2), w przypadku zdalnych płat-
ności mobilnych w SEPA można uwzględnić dwa główne modele:

•	 Pierwszy oparty jest o wykorzystanie obecnej infrastruktury i zapewnia bezpośrednią intero-
peracyjność pomiędzy płatnikami i odbiorcami;

•	 Drugi model oparty jest o stworzenie nowej scentralizowanej wspólnej infrastruktury (poza obecną 
infrastrukturą płatności). Warto zauważyć, że możliwe są różne warianty drugiego modelu.

Obydwa modele zachęcają do oferowania usług dodanych, jako że klienci płatności mobilnych ocze-
kują szybkich i niezawodnych usług. Uważa się, że szczególnie cenny jest proces zawiadamiania, 
np. akceptanci muszą potwierdzić płatność przed wysłaniem zakupionych towarów lub wykonaniem 
usługi.

5.5.3.2		 Model	bezpośredniej	interoperacyjności	

Model bezpośredniej interoperacyjności zależy od zdolności płatników/ odbiorców do przekazania 
wszystkich ważnych informacji o płatności (BIC, IBAN, nazwa, adres, itd.) do PSP lub kontrahenta.

Jedyna różnica pomiędzy tego rodzaju zdalną płatności mobilną SEPA, a tradycyjną płatnością 
SEPA polega na inicjacji płatności dokonywanej za pomocą telefonu komórkowego zamiast, 
na przykład, przez komputer stacjonarny lub na papierze.
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komórkowego
Rachunek płatniczy

Odbiorca
BIC/IBAN
Karta
Numer telefonu 
komórkowego
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Struktura  

interoperacyjności
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Model wspólnej infrastruktury
Akceptant/
OdbiorcaPłatnik

Dostawca usług
płatniczych odbiorcy

Dostawca usług 
płatniczych płatnika

3: mechanizm
rozliczeniowo-
rozrachunkowy

5: Powiadomienie 
o płatności 
(usługa dodana)

System płatniczy

2: Transakcja
płatnicza

1: Inicjacja 
płatności przez 

telefon 
komórkowy

4: Rozliczenie
płatności

Rysunek	24:	Model	bezpośredniej	interoperacyjności

Korzyścią płynącą z modelu bezpośredniej interoperacyjności są niskie koszty wdrażania i ope-
racyjne, jako że wszystkie transakcje są bezpośrednio przekierowywane do istniejących kanałów, 
a główną wadą jest niewygoda dla konsumentów23.

Istnieje możliwość uzupełnienia tego modelu usługowego usługami dodanymi, np. usługą powiada-
miania.

5.5.3.3.		 Model	interoperacyjności	w	oparciu	o	scentralizowaną	wspólną	strukturę

W tym modelu interoperacyjność osiąga się przez wykorzystanie scentralizowanej wspólnej struk-
tury24, zazwyczaj obsługiwanej przez TTP, która może przybierać wiele form, mieć wiele celów 
(patrz też rozdział 7.3.1), a nawet być wdrażana przez rozprowadzanie.25 Głównym zadaniem tej 
infrastruktury jest funkcjonowanie jako usługa katalogowa lub przełącznik w przypadku przekiero-
wania. Oczywiście infrastruktura scentralizowana może także oferować wiele usług dodanych, takich 
jak zawiadamianie, dostarczanie, które są jednakże poza zakresem niniejszej białej księgi.

23 Warto zauważyć, że możliwe są bardziej złożone scenariusze włączające podzlecanie „komunikatów o płatności”.
24 Wspólne infrastruktury mogą być firmowe (np. obsługiwane przez systemy kart).
25 Warto zauważyć, że możliwe są bardziej złożone scenariusze włączające podzlecanie „komunikatów o płatności”.
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Model wspólnej infrastruktury
Akceptant/
OdbiorcaPłatnik

Dostawca usług
płatniczych odbiorcy

Dostawca usług 
płatniczych płatnika

4: mechanizm
rozliczeniowo-
rozrachunkowy

5: Rozliczenie
płatności

System płatniczy

3b: Transakcja
płatnicza 43b: Transakcja

System
wspólnej karty
Platforma P2P

2: „Przetłumacz” 
alias na kartę lub 
rachunek bankowy

3.a Awizo płatności*
(alternatywa)

3.a Awizo płatności
(alternatywa)

5: Rozliczenie

arty
P2P

(alternatywa)

3.a Awizo 
płatności* 
(alternatywa)

*wysłana przed przetworzenie płatności

Rysunek	25:	Scentralizowany	model	wspólnej	infrastruktury

Korzyści modelu interoperacyjności opartego o scentralizowaną wspólną strukturę:

•	 Prywatność, unikanie wyjawiania sobie nawzajem szczegółów płatności przez strony;
•	 Duża wygoda przy inicjowaniu płatności przez alias dla konsumentów;
•	 Łatwe odzyskiwanie szczegółów odbiorcy;

Do największych wyzwań należą:

•	 Skład infrastruktury, która musi oferować kontrolę dostępu, poufność, integralność i dostęp-
ność;

•	 Gwarancja dokładności i aktualności informacji;
•	 Koszty wdrażania.
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6		 Bezpieczny	dostęp	do	mobilnych	usług	płatniczych

Przykłady wykorzystania bezpiecznego dostępu do mobilnych usług płatniczych przytoczone w tym 
rozdziale nie są oparte o instrumenty SEPA i nie podlegają standardom EPC. Przedstawiono je tutaj 
jedynie w celu pokazania, jak łatwo i wygodnie można uzyskać dostęp do mobilnych usług płatni-
czych, i mają wyłącznie charakter ilustracyjny.

Dzięki połączeniom mobilnym można prawie natychmiast dostarczyć nową usługę mobilnej płat-
ności. Ale ta „natychmiastowość” w dużym stopniu zależy od tego, ile czasu potrzeba na wymagane 
sprawdzenie i przygotowanie danych.

Rejestracja i dostarczanie aplikacji mobilnej płatności muszą odbywać się w bezpiecznym środo-
wisku. Dostęp do aplikacji płatności mobilnej byłby dla klientów łatwiejszy, gdyby mogli wykorzy-
stać aktualną, opartą na zaufaniu relację pomiędzy nimi i ich PSP.

Konkretne rekomendacje dotyczące wdrażania usług rejestrowania klientów pozostające w zgodzie 
z PSD [10] znajdują się w [2].

6.1 Zdalny dostęp

W tym scenariuszu, przedstawionym na rysunku 26, klient PSP (konsument) uzyskuje dostęp do usług 
płatności mobilnych poprzez istniejącą usługę płatności przez Internet26. W ten sposób dokonuje się 
uwierzytelnienie konsumenta, który działa w bezpiecznym środowisku.

Przy tym scenariuszu dokonywane są następujące założenia:

•	 Obecna umowa pomiędzy konsumentem i PSP umożliwia poszerzenie zakresu zdalnego 
dostępu o nowe usługi (np. poprzez bankowość elektroniczną).

•	 Telefon komórkowy posiada konieczne ustawienia techniczne umożliwiające przeprowa-
dzenie danego rodzaju usług płatności mobilnych.

Niniejszy scenariusz mógłby wyglądać następująco:

1. Konsument na początku dokonuje uwierzytelnienia u PSP, w ramach rozpoczęcia zwykłej 
zdalnej sesji.

2. Następnie konsument inicjuje dostęp do usług mobilnych poprzez wpisanie swojego numeru 
telefonu i wybranie konkretnej usługi, z której chce skorzystać.

3. PSP sprawdza techniczne wymagania telefonu komórkowego (w tym UICC i/lub inny SE) 
albo bezpośrednio, albo poprzez usługi zapewniane przez TSM.

4. Konsument otrzymuje SMS z kodem potwierdzającym, takim jak jednorazowe hasło, które 
odsyłane jest do uprawomocnienia z PSP w telefonie komórkowym w celu sygnalizacji.

5. Konsument odczytuje SMS i potwierdza, że chce rozpocząć korzystanie z usługi, kiedy wia-
domość przychodzi na telefon komórkowy.

6. Zaraz po potwierdzeniu hasłem jednorazowym otrzymanym w kroku 4 przez konsumenta, 
usługa zostaje w pełni dostarczona, a wyświetlacz na telefonie komórkowym stanowi dla 
konsumenta potwierdzenie.

26 Dostęp przez mobilny kanał bankowy może być realizowany w podobny sposób.
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Dostarczanie usługi może składać się z różnych elementów, takich jak aplikacje wielokrotne, które 
można pobrać i zainstalować, zarówno na SE (np. aplikacja płatnicza) jak i paśmie podstawowym 
telefonu komórkowego (np. interfejs końcowego użytkownika).

Jedną z możliwości zainstalowania aplikacji jest SMS push; konsument może także pobrać aplikację 
ze sklepu z aplikacjami. Sam proces może być bardziej złożony i zależy od wybranego bezpiecznego 
elementu, np. od wystawcy SE.

1: Wybierz “Subskrybuj Nowe Usługi Mobilne”

Możesz teraz
płacić swoim
Telefonem

Mój PSP

OK

2: +32 443 233 232

6: Zainstaluj

Mój PSP w domu 

Mój PSP w domu 

Uruchomiono Usługę
Płatności Mobilnych,
sprawdź swój ekran

w telefonie komórkowym

Mój PSP w domu

4: SMS Push

Potwierdź
subskrypcję

EuroPSP

SMS

OK
5: Ok

PSP
konsumenta

Sprawdzenie techni-
czne i przygotowanie 

danych
3: Sprawdzenie

Nowe
Usługi Mobilne!

Wpisz numer
swojego telefonu

komórkowego

Rysunek	26:	Przykłady	zdalnego	dostępu	do	usług	płatności	mobilnych

Uwaga: Transakcje oznaczone gwiazdką mogą wymagać dalszej interakcji z konsumentem.
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6.2 Dostęp poprzez urządzenie samoobsługowe

W tym scenariuszu, przedstawionym na rysunku 27, klient danego PSP (konsument) uzyskuje dostęp 
do usług płatności mobilnej poprzez urządzenie samoobsługowe (np. bankomat). W ten sposób doko-
nuje się uwierzytelnienie konsumenta, który działa w bezpiecznym środowisku.

Przy tym scenariuszu dokonywane są następujące założenia:

•	 Obecna umowa pomiędzy konsumentem i PSP umożliwia rozszerzenie urządzenia samoob-
sługowego opartego o zdalny dostęp o nowe usługi płatnicze;

•	 Telefon komórkowy posiada konieczne ustawienia techniczne umożliwiające przeprowa-
dzenie danego rodzaju usług płatności mobilnych.

Niniejszy scenariusz wygląda następująco:

1. Konsument na początku dokonuje uwierzytelnienia w bankomacie, w ramach rozpoczęcia 
zwykłej sesji.

2. Następnie konsument inicjuje dostęp poprzez wpisanie swojego numeru telefonu i wybranie 
konkretnej usługi, z której chce skorzystać.

3. PSP sprawdza techniczne wymagania telefonu komórkowego (w tym UICC i/lub inny SE) 
albo bezpośrednio, albo poprzez usługi zapewniane przez TSM.

4. Konsument otrzymuje SMS z kodem potwierdzającym, takim jak jednorazowe hasło, które 
odsyłane jest do uprawomocnienia, od PSP w telefonie komórkowym w celu sygnalizacji.

5. Konsument odczytuje SMS i potwierdza, że chce rozpocząć korzystanie z usługi, kiedy 
telefon komórkowy otrzymuje wiadomość.

6. Zaraz po potwierdzeniu hasłem jednorazowym otrzymanym w kroku 4 przez konsumenta, 
usługa zostaje w pełni dostarczona, a wyświetlacz na telefonie komórkowym stanowi dla 
konsumenta potwierdzenie.

Dostarczanie usługi może składać się z różnych elementów, takich jak aplikacje wielokrotne, które 
można pobrać i zainstalować, zarówno na SE (np. aplikacja płatnicza) jak i paśmie podstawowym 
telefonu komórkowego (np. interfejs końcowego użytkownika).

Jedną z możliwości zainstalowania aplikacji jest SMS push; konsument może także pobrać aplikację 
ze sklepu z aplikacjami. Sam proces może być bardziej złożony i zależy od wybranego bezpiecznego 
elementu, np. od wystawcy SE.



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 77 z 95

1: Wybierz “Subskrybuj Nowe Usługi Mobilne”

Możesz teraz
płacić swoim
Telefonem

Mój PSP

OK

2: +32 443 233 232

6: Zainstaluj

Mój PSP  

Mój PSP 

Uruchomiono Usługę
Płatności Mobilnych,
sprawdź swój ekran

w telefonie komórkowym

Mój PSP

4: SMS Push

Potwierdź
subskrypcję

EuroPSP

SMS

OK
5: Ok

Sprawdzenie techni-
czne i przygotowanie 

danych
3: Sprawdzenie

Nowe
Usługi Mobilne!

Wpisz numer
swojego telefonu

komórkowego

Rysunek	27:	Przykład	scenariuszy	dostępu	do	usług	płatności	mobilnych	w	bankomacie

Uwaga: Transakcje oznaczone gwiazdką mogą wymagać dalszej interakcji z konsumentem.

6.3 Dostęp w oddziale PS

W tym scenariuszu, przedstawionym na rysunku 28, dostęp do usług płatności mobilnej możliwy 
jest, kiedy konsument odwiedza swój oddział PSP.

Przy tym scenariuszu dokonywane są następujące założenia:

•	 Telefon komórkowy posiada konieczne ustawieni techniczne umożliwiające przeprowadzenie 
danego rodzaju usług płatności mobilnej.

Niniejszy scenariusz wygląda następująco:
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1. Konsument zawiadamia pracownika oddziału o chęci uzyskania dostępu do usług płatności 
mobilnej.

2. Następnie klient przekazuje numer telefonu komórkowego, który ma być wprowadzony jako 
element informacji rejestracji.

3. PSP sprawdza techniczne wymagania telefonu komórkowego (w tym UICC i/lub inny SE) 
albo bezpośrednio, albo poprzez usługi zapewniane przez TSM.

4. Nowa funkcja uruchamiana jest na telefonie komórkowym zdalnie, a w telefonie komór-
kowym konsumenta została po prostu zainstalowana nowa aplikacja płatnicza.

Dostarczanie usługi może składać się z różnych elementów, takich jak aplikacje wielokrotne, które 
można pobrać i zainstalować, zarówno na SE (np. aplikacja płatnicza) jak i paśmie podstawowym 
telefonu komórkowego (np. interfejs końcowego użytkownika).

1: „Proszę dodać mój 
Rachunek bieżący do mojego Telefonu”

Możesz teraz
płacić swoim
Telefonem

Mój PSP

OK

„Dobrze Panie Garcia, jaki jest pana numer telefonu?”
2: “+32 443 233 232”

3: Sprawdzenie*

Uruchomiono Usługę Płatności Mobilnych,
sprawdź swój ekran w telefonie komórkowym

Sprawdzenie techni-
czne i przygotowanie

danych

PSP
konsumenta

4: Instalacja*

Rysunek	28:	Przykłady	osobistego	wykorzystania	dostępu	do	mobilnych	usług	płatniczych

Uwaga: Transakcje oznaczone gwiazdką mogą wymagać dalszej interakcji z konsumentem.
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7		 Infrastruktura

7.1 Informacje ogólne

W tym rozdziale omówione zostały różne elementy infrastruktury, które uznawane są za ważne 
zarówno dla MCP jak i MRP.

7.1.1		 Telefony	komórkowe

W SEPA wszystkie telefony komórkowe wykorzystywane do celów ogólnych to telefony GSM lub 
UMTS (znane także jako 3G). Wszystkie telefony komórkowe UMTS posiadają pasma mobilne, 
a właściwie wszystkie nowe telefony komórkowe GSM obecnie sprzedawane obsługują także GPRS 
lub EDGE, które także zapewniają nieprzerwany dostęp do Internetu, mimo że przez węższe pasmo. 
Obsługują one „UICC” (wcześniej SIM), czyli odporny na fałszerstwa token, którego właścicielem 
i dostawcą jest MNO, i który jest w pełni zgodny ze standardami ETSI. Podczas gdy UICC już teraz 
zarządza wymaganymi danymi poufnymi i kryptograficznymi w celu identyfikacji użytkownika 
w sieci mobilnej, UICC może być także hostem aplikacji MCP obsługiwanej przez PSP.

Telefon komórkowy może być wykorzystany zarówno do MCP jak i MRP, w zależności od wymagań 
na niego nałożonych. Na przykład PSP dostarczający usługę MRP, może wymagać jedynie usługi 
SMS, a inny PSP może wymagać pobrania jego aplikacji płatniczej na telefon komórkowy z kon-
kretną platformą. W przypadku MCP wymagania co do telefonów są bardziej złożone; wymagane 
są: sterownik NFC, SE oraz interfejsy umożliwiające bezpieczne aplikacje MCP. W przypadku braku 
SE (patrz rozdział 7.1.3) MRP mogą korzystać z elementów bezpieczeństwa w telefonach komórko-
wych, takich jak SIM czy TEE27. Obecnie uważa się, że nie wystarczą one do zabezpieczenia MCP.

Stale pojawiają się nowe wersje telefonów komórkowych z coraz większą liczbą opcji. Nowoczesne 
telefony, nazywane „smartfonami”, działają w oparciu o ogólne (otwarte) platformy komputerowe 
zdolne do wykonywania bardzo złożonych zadań; mają kolorowe, coraz większe ekrany i takie same 
opcje dostępu do Internetu jak komputery stacjonarne. Co ważne, smartfony to główna kategoria 
urządzeń mobilnych, która w imponującym tempie zwiększa swój udział w rynku [6].

NFC, wykorzystywana do bezstykowych płatności mobilnych, jest kompatybilna z bezstykowymi 
protokołami kart28. Telefony obsługujące NFC mogą wchodzić w interakcje ze standardowymi czyt-
nikami NFC (terminale) i innymi urządzeniami obsługującymi NFC. Mogą także ponownie wyko-
rzystywać obecną infrastrukturę do bezstykowych kartowych usług płatniczych.

Obecnie aplikacje płatnicze w SEPA mogą skutecznie wykorzystywać szereg telefonów komórko-
wych z wieloma opcjami zdalnego zarządzania, dostępu do Internetu, kolorowych ekranów o dużej 
rozdzielczości, które zapewniają użytkownikowi odpowiednie doświadczenie, i można założyć, że 
będą to robić w przyszłości.

27 TEE to Zaufane środowisko realizacji, bezpieczny obszar znajdujący się w głównym procesorze telefonu i gwarantu-
jący przechowywanie, przetwarzanie i chronienie ważnych danych w bezpiecznym środowisku.
28 Główna różnica polega za tym, że karta bezstykowa ma się komunikować „pasywnie”, tzn. bez konieczności dostar-
czenia własnego źródła energii, podczas gdy telefon komórkowy z funkcją NFC, może wykorzystywać swoje baterie 
do funkcji dodatkowych.
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7.1.2		 Interfejs	użytkownika	końcowego	

Płatności mobilne zarządzane są interfejsem użytkownika na urządzeniu mobilnym. Interfejs ten zawiera 
np. SMS lub aplikację USSD, wyszukiwarkę lub aplikację do pobrania dla klienta dostarczoną przez PSP. 
Portfele mobilne (patrz rozdział 8) zapewniają taki interfejs i mogą być zarządzane prze PSP, ale dostar-
czać je może także TTP, i w tym wypadku PSP mogą być obecne poprzez aplikację płatniczą AAUI.

Nawet jeśli najbardziej zaawansowane smartfony zachwalają „niesamowite” kolory wyświetlacza 
i interfejsy dotykowe, konieczność zachowania ich małego rozmiaru sprawia, że trzeba stale na nowo 
mierzyć się doświadczeniem użytkownika. Na przykład konieczność zachowania określonej formy 
telefonu komórkowego skutecznie ogranicza liczbę informacji, która w danym momencie może być 
wyświetlana i zdolność użytkownika do wprowadzania złożonego tekstu. Ważne zatem, aby inter-
fejsy telefonów komórkowych były łatwe w obsłudze, a doświadczenie użytkownika takie samo 
we wszystkich obsługiwanych wersjach wdrażanych telefonów komórkowych.

7.1.3		 Bezpieczne	elementy

Większy poziom bezpieczeństwa można osiągnąć przez tak zwany bezpieczny element (SE) (certyfi-
kowany, odporny na fałszerstwa, niezależny układ scalony, tzn. „chip” ), służący do przechowywania 
osobistych danych konsumenta i szczegółów dotyczących płatności. Doświadczenie w zakresie płat-
ności kartą pokazuje, że technologia chip to skuteczna i oszczędna metoda zwiększania bezpieczeń-
stwa. Co więcej, obecna infrastruktura służąca ewaluacji i praktykom certyfikacji chipów i kart może 
być w przypadku SE wykorzystywana ponownie.

Zamiast SE można w telefonach komórkowych stosować inne rozwiązania (patrz Aneks II − Bez-
pieczny element), które obsługują płatności mobilne. Do głównych czynników, które w tym kontek-
ście determinują wybór SE należą:

•	 kontrola SE i zarządzanie nim;
•	 wbudowane własności zabezpieczające;
•	 możliwość uzyskania formalnego certyfikatu bezpieczeństwa;
•	 integracja telefonu komórkowego i połączeń z zewnętrznymi interfejsami, takimi jak proto-

koły bezstykowe lub zdalne;
•	 dostępność (przedział czasu i rynek geograficzny);
•	 infrastruktura obsługi (narzędzia personalizacji);
•	 możliwość wykorzystania telefonów komórkowych w obecnym handlowym łańcuchu dostaw;
•	 oszczędność i korzyści skali.

Wybór danego typu SE ma wpływ na model usługowy płatności mobilnych. Dlatego EPC do tej pory 
koncentrowało się na trzech rodzajach SE: UICC, wbudowanym SE oraz usuwalnym SE, np. mikro-
karcie SD, oraz przeprowadzało szczegółową analizę różnych aspektów modelu usługowego dla każ-
dego z nich (patrz rozdział 4 w [4]).

Więcej na ten temat w oddzielnym aneksie (patrz Aneks II − Bezpieczny element).

Jak stwierdzono w rozdziale 4, operacje poufne wykorzystujące MCP wymagają SE. W przypadku 
MRP, płatnik dokonuje uwierzytelnienia bezpośrednio w serwerze płatności, zgodnie z metodą uwie-
rzytelniania swojego PSP, i nie wymaga to wykorzystania SE.
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Jednakże w przypadku SE, który obsługuje MCP, można go wykorzystać do zwiększenia wygody 
konsumenta w przypadku MRP. Wykorzystanie SE do MRP może polepszyć bezpieczeństwo.

7.2 Infrastruktura dla MCP

W niniejszym rozdziale omawiane są różne komponenty infrastruktury, wykorzystywane jedynie 
w MCP.

7.2.1		 Infrastruktura	transakcji
 

Infrastruktura potrzebna przy transakcjach płatniczych MCP w pełni korzysta z infrastruktury wyko-
rzystywanej już teraz do płatności kartowych. Inwestycje poczynione na rzecz akceptacji kart bez-
stykowych mogą być także wykorzystywane w przypadku kartowych bezstykowych płatności mobil-
nych SEPA.

7.2.2		 Dostarczanie	i	zarządzanie	

Aplikację kartowych bezstykowych płatności mobilnych SEPA należy zainstalować na SE (patrz roz-
dział 7.1.3). Oznacza to, że należy zdefiniować dedykowane procesy, aby dostarczyć wspomnianą 
aplikację płatniczą i zarządzać nią, gdyż może się różnić w zależności od wybranego SE. Oczekuje 
się, że obecne systemy personalizacji kart mogą być ponownie wykorzystywane do personalizacji 
aplikacji płatniczej. W tym celu można uwzględnić TSM. Więcej informacji na ten temat w [4] i [5].

7.2.3	 Aplikacja	MCP

Aplikacja MCP to oprogramowanie znajdujące się na SE, które wdraża funkcję karty płatniczej 
na telefonie komórkowych, za co odpowiada wystawca MCP, zgodnie z Ramowymi zasadami SEPA 
dotyczącymi płatności kartowych. Ma ono bezpośredni dostęp do interfejsu NFC i dlatego z termi-
nalem komunikuje się bezpośrednio. Aplikacje MCP są spersonalizowane i zarządzane zdalnie przez 
wystawcę MCP lub w jego imieniu przez TSM (patrz rozdział 5 w [4]).

Wystawcy MCP mogą konkurować swoimi usługami, poprzez adaptację aplikacji MCP, funkcje kon-
figuracji dla konkretnego klienta i (zdalne) operacje zarządzania.

Więcej informacji na temat aplikacji MCP znajduje się w rozdziale 6 [4].

7.2.4		 Interfejs	użytkownika	aplikacji	MCP	

Aplikacja MCP może być uzupełniona przez aplikacje znajdujące się na „pamięci głównej” telefonu 
komórkowego, znane jako interfejs użytkownika aplikacji MCP (AAUI), których celem jest inter-
akcja z konsumentem (więcej na ten temat w rozdziale 7.3 w [4]). Wystawca MCP odpowiada za tę 
aplikację, jej elementy bezpieczeństwa i bezpieczną komunikację z aplikacją MCP.

7.2.5	 Terminal

Terminal to sprzęt i/lub komponent oprogramowania sprzętu w punkcie sprzedaży, który umożliwia 
konsumentowi korzystanie z karty, aby dokonać zakupu u akceptanta. Terminal punktu sprzedaży 
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może być towarzyszący lub nietowarzyszący. Systemy terminali nowej generacji zostały specjalnie 
zaprojektowane, aby do dokonywania płatności można było wykorzystywać urządzenia inne niż 
karty (np. telefony mobilne lub PDA).

Jednakże większa część infrastruktury terminali nie posiada jeszcze funkcji NFC i wymaga moder-
nizacji. W celu maksymalizacji efektywności tych inwestycji, powinna ona uwzględnić potencjalne 
wymagania, wykraczające poza te obecnie zdefiniowane dla bezstykowych kartowych płatności 
SEPA. Na przykład wymagania dotyczące komponentów sprzętowych prawdopodobnie będą iden-
tyczne, wbudowane oprogramowanie może zostać zaktualizowane, aby obsługiwać np. odpowiednie 
zastosowanie kodów mobilnych. EPC już teraz współpracuje w tym zakresie z odpowiednimi pod-
miotami branżowymi/standaryzacyjnymi i interesariuszami.

7.3 Infrastruktura dla MRP

W niniejszym rozdziale omawiane są różne komponenty infrastruktury wykorzystywane jedynie 
w MRP.

7.3.1		 Infrastruktura	transakcji

Infrastruktura wymagana do zdalnych mobilnych transakcji płatniczych może korzystać z infrastruk-
tury wykorzystywanej do zdalnych płatności kartowych lub płatności SCT (np. wyszukiwarka inter-
netowa akceptanta, 3D secure, zdalne portfele, itd.). Jak zauważono w rozdziałach 5.2 i 5.3, niektóre 
przypadki wykorzystania płatności wymagają wdrożenia wspólnej infrastruktury.

Jak już wspominano, głównym celem wspólnej infrastruktury jest połączenie aliasa/unikalnego identyfi-
katora z odpowiednimi szczegółami dotyczącymi płatności odbiorcy, aby umożliwić przesłanie transakcji 
płatniczej. Wspólna infrastruktura powinna przechowywać przynajmniej alias/unikalny identyfikator oraz 
nazwę, IBAN i BIC odbiorcy. Można ją później wykorzystać jako platformę dla usług dodanych.

W rozdziale 5.5.3 wyjaśniono, że w zależności od wykorzystania wspólnej infrastruktury (war-
stwa 2), dla MRP w SEPA można uwzględnić dwa główne modele. Obydwa zachęcają do ofero-
wania usług dodanych, jako że klienci płatności mobilnych oczekują usług szybkich i niezawodnych. 
Uważa się, że szczególnie cenny jest proces zawiadamiania, np. akceptanci muszą potwierdzić płat-
ność przed wysłaniem zakupionych towarów lub wykonaniem usługi.

W przypadku obydwu modeli wystawcy MRP ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie konsu-
mentom w różnych usług płatniczych MRP.

Po uzyskaniu dostępu do usługi zamówionej przez odbiorcę do jego PSP, dostęp można uzyskać 
przez PSP odbiorcy, lub przez samego odbiorcę. W każdym z tych przypadków może to wymagać 
dedykowanych działań na rzecz rejestracji przez odbiorcę.

Taka scentralizowana wspólna infrastruktura może zostać wdrożona w różnych formach, takich jak 
(między innymi):

•	 centralny katalog lub baza danych, która umożliwia PSP płatnika, po otrzymaniu aliasa/uni-
kalnego identyfikatora odbiorcy, odzyskanie odpowiednich szczegółów dotyczących PSP/



EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012.docx Strona 83 z 95

rachunku/karty odbiorcy (np. nazwa, IBAN i/lub BIC w przypadku SCT). W ten sposób PSP 
płatnika może przesłać transakcję płatniczą do PSP odbiorcy lub na jego rachunek.

Odzyskiwanie szczegółów odbiorcy może mieć miejsce na dwa sposoby:

 � Alias/unikalny identyfikator odbiorcy wskazuje URL PSP odbiorcy. W tym wypadku 
oznaczanie pomiędzy aliasem/unikalnym identyfikatorem i szczegółami odbiorcy reali-
zuje PSP odbiorcy.

 � Alias/unikalny identyfikator odbiorcy bezpośrednio wskazuje szczegółu odbiorcy.

•	 jako centralny przełącznik, który umożliwia PSP płatnika, po otrzymaniu aliasa/unikalnego 
identyfikatora odbiorcy, przesłanie tej informacji do przełącznika. Przełącznik połączy tę infor-
mację z odpowiednimi szczegółami PSP odbiorcy/karty rachunku (np. IBAN i/lub BIC w przy-
padku SCT), a następnie przekaże transakcję płatniczą do PSP odbiorcy lub na jego rachunek.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa jasno widać, że wspólna infrastruktura musi oferować odpo-
wiednią kontrolę dostępu, poufność, integralność i dostępność. Może to oznaczać konieczność speł-
nienia wymagań prawnych związanych np. z prywatnością. Ponadto, wspólna infrastruktura musi 
być odpowiednio utrzymywana, aby zagwarantować dokładność i aktualność informacji.

7.3.2	 Alias

Koncepcja aliasa została przedstawiona w kilku przypadkach wykorzystania płatności mobilnych 
w rozdziałach 4 i 5. Zasadniczo jest to pseudonim, który umożliwia unikalną identyfikację rachunku 
płatniczego odbiorcy. W przypadku SCT umożliwia on powiązanie nazwy, BIC i IBAN odbiorcy. 
W przypadku zdalnych płatności kartowych, umożliwia unikalną identyfikację rachunku płatniczego 
odbiorcy (np. wykorzystanie numeru telefonu komórkowego). Warto zwrócić uwagę, że alias można 
wykorzystać także do identyfikacji płatnika.

7.3.3	 Przechowywanie	danych	MRP	i	aplikacja	w	telefonie	komórkowym

W poniższym rozdziale dokonano rozróżnienia pomiędzy przechowywaniem danych/danych uwie-
rzytelniających związanych z płatnością zdalną oraz hostingiem aplikacji zdalnej płatności na tele-
fonie komórkowym. Przechowywanie danych związanych z płatnością zdalną odnosi się do przecho-
wywania danych na telefonie komórkowym, co jest wygodne dla konsumenta, bo nie musi wpisywać 
danych ręcznie w momencie realizacji transakcji. Aplikacja MRP, podobnie jak aplikacja MCP, 
to dedykowany pakiet oprogramowania, który dynamicznie generuje dane transakcyjne.

7.3.3.1	 Przechowywanie	danych	powiązanych	z	MRP	/danych	uwierzytelniających

Telefon komórkowy można wykorzystać do przechowywania statycznych danych/danych uwie-
rzytelniających, zarówno dla zdalnych płatności SCT jak i SCP. Jeśli do danych tych odnoszą się 
wymagania bezpieczeństwa (integralność i/lub poufność), należy je przechowywać w zaufanym śro-
dowisku, takim jak SE. Dane te mogą być przechowywane przez płatnika lub jego PSP. W przy-
padku przechowywania w zaufanym środowisku, zazwyczaj wymagana jest jakaś kontrola dostępu, 
np. w formie uwierzytelnienia, taka jak dedykowany kod płatnika lub funkcja zarządzania aplikacją 
MRP oferowana przez PSP.
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7.3.3.2	 Hosting	aplikacji	MRP

Czasami w przypadku wdrażania MRP może być wymagany hosting dedykowanej aplikacji MRP 
w telefonie komórkowym.

Jeśli aplikacja ta ma aktywne elementy bezpieczeństwa (np. funkcje kryptograficzne), hosting 
ma miejsce w SE. Tak jak w przypadku MCP, ta aplikacja MRP wymaga zarządzania pełnym cyklem 
przez płatnika PSP, w tym dostarczania, aktywacji, personalizacji, itd. (patrz [4]).

PSP płatnika może delegować część tych funkcji na rzecz TSM. Podobnie jak w przypadku MCP, dla 
podmiotów pełniących te funkcje odnoszą się różne wymagania (patrz [4] i [5]).

7.3.3.3		 Dostarczanie	i	zarządzanie

Zdalne mobilne płatności SEPA mogą wymagać instalacji dedykowanej aplikacji na SE (patrz roz-
dział 7.1.3). Oznacza to, że należy zdefiniować procesy dedykowane, aby dostarczyć wspomnianą 
aplikację płatniczą i zarządzać nią, co może wyglądać różnie, w zależności od wybranego SE. W tym 
celu można wykorzystać TSM.

7.3.4	 Interfejs	użytkownika	aplikacji	MRP

Nawet jeśli najbardziej zaawansowane smartfony zachwalają „niesamowite” kolory wyświetlacza 
i interfejsy dotykowe, konieczność zachowania ich małego rozmiaru sprawia, że stale trzeba na nowo 
mierzyć się doświadczeniem użytkownika. Na przykład czynnik konieczności zachowania określonej 
formy telefonu komórkowego skutecznie ogranicza liczbę informacji, która w danym momencie 
może być wyświetlana i zdolność użytkownika do wprowadzania złożonego tekstu. Do inicjacji 
zdalnej płatności mobilnej wykorzystać można różne ścieżki, takie jak mobilna wyszukiwarka, SMS 
lub dedykowana AAUI.

7.3.5		 Interfejs	akceptanta	

Ogólnie akceptanci oferują klientom różne sposoby dokonywania zakupów, co w niniejszym doku-
mencie będzie określane jako „kontekst zakupowy”. Na przykład akceptant może oferować wyko-
rzystanie SMS, dostarczyć mobilną stronę internetową, posiadać dedykowaną mobilną aplikację 
(np. do gier) lub akceptować wcześniej zarejestrowany alias (np. numer telefonu komórkowego) 
podobnie jak tradycyjne środowisko terminala.

Podstawowym wymogiem dla akceptanta i konsumenta jest dobre doświadczenie użytkownika 
zarówno w przypadku procesów zakupu jak i płatności. W tym celu należy zagwarantować, że połą-
czenie instrumentu MRP i telefonu komórkowego będzie odpowiednie do danego kontekstu zakupo-
wego.

PSP sprecyzuje wymagania dotyczące telefonu komórkowego konsumenta na podstawia wdra-
żania MRP. W najprostszych przypadkach wystarczy, aby konsument miał dostęp do usługi SMS, 
albo aby mógł korzystać z wyszukiwarki internetowej w telefonie komórkowym (mobilna wyszu-
kiwarka). W innych strukturach, PSP może wymagać od konsumentów pobrania mobilnej aplikacji, 
np. do wyboru instrumentu płatniczego, uwierzytelnienia i innych możliwych opcji.
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7.3.6		 Oznaczanie	przypadków	wykorzystania	MRP	w	infrastrukturze	

W niniejszym rozdziale przedstawione zostanie oznaczanie przypadków wykorzystania opisanych 
w rozdziałach 5.2 i 5.3 w architekturze trzech warstw przedstawionej w rozdziale 5.5. W zależności 
od przypadku wykorzystania, płatność w warstwie 3 można zainicjować na różne sposoby (patrz roz-
dział 5.5.1), takie jak wyszukiwarka, portfele mobilne, silne uwierzytelnienie lub jego brak.

Poniższa tabela wymienia komponenty, które należy dodać do warstwy 2 (np. wspólna infrastruk-
tura) i możliwości nowych usług w warstwie 1 (np. potwierdzenie płatności, natychmiastowość płat-
ności). dla każdego z przypadków.

	Trzy		
warstwy

Przypadki		
wykorzystania

Warstwa	3
inicjacja	płatności
	
możliwość	podłączenia	
i	interfejs	użytkownika

Warstwa	2
ułatwienie	płatności

wspólna		
infrastruktura

Warstwa	1
transfery	wartości	
i	operacje	finansowe

instrument	płatniczy

MRCT	1 Np. przez wyszukiwarkę 
mobilną lub dedyko-
waną aplikację MRP

Nie Obecne SCT

MRCT	2 Np. przez wyszukiwarkę 
mobilną lub dedyko-
waną aplikację MRP

Tak
Wspólna infrastruktura

Obecne SCT

MRCT	3 Np. przez wyszukiwarkę 
mobilną lub dedyko-
waną aplikację MRP

Tak
W przypadku 
wykorzystania aliasa

Obecne SCT +  
potwierdzenie  
usługi płatności

MRCT	4 Np. przez wyszukiwarkę 
mobilną lub dedyko-
waną aplikację MRP

Tak
W przypadku 
wykorzystania aliasa

Obecne SCT +  
płatność  
natychmiastowa

MRCP	1 Np. przez wyszukiwarkę 
mobilną 

Nie Obecne SCF

MRCP	2 Przez mobilny portfel Nie Obecne SCF

MRCP	3 Wykorzystując silne 
uwierzytelnienie przy 
inicjacji płatności, 
np. przez wykorzystanie 
dedykowanej aplikacji 
przez portfel mobilny

Nie Obecne SCF

MRCP	4 Opcjonalne wykorzy-
stanie mobilnego port-
fela

Tak
Wspólna infrastruktura

Obecne SCF

Tabela	22:	Oznaczenie	przykładów	wykorzystania	na	trzech	warstwach	struktury	MRP
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8		 Portfele	mobilne

8.1 Definicja

Podobnie jak w świecie fizycznym portfel „cyfrowy” oznacza po prostu przechowywanie informacji 
służących identyfikowaniu właściciela portfela, instrumentów płatniczych, do których ma on dostęp, 
oraz, opcjonalnie, informacji osobistych o właścicielu (np. zdjęcia, dokumenty, itd.) Mogą to być 
informacje powiązane z dokumentami tożsamości, cyfrowymi podpisami i certyfikatami, informa-
cjami o logowaniu i adresach rachunków i dostaw, a także informacje związane z instrumentem płat-
niczym, takie jak produkty SCT i SDD oraz karty płatnicze (prepaid/portmonetka, debetowe, kredy-
towe). Może on zawierać także inne aplikacje, takie jak karty lojalnościowe, transportowe lub bilety.

Portfel „cyfrowy” stworzony będzie w oparciu o infrastrukturę techniczną (sprzęt i oprogramo-
wanie), która gwarantuje bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i komunikowanie informacji 
opisanych powyżej i dostarczonych przez właściciela portfela i/lub dostawcę portfela i/lub dostawcę 
aplikacji (płatniczej).

Portfel „cyfrowy” umożliwia właścicielowi dostęp do aplikacji i danych bez narażania na niebezpie-
czeństwo, oraz umożliwia przechowywanie w portfelu różnych aplikacji. Co więcej, właściciel port-
fela oczekuje dużej dostępności usług portfela.

Portfel „cyfrowy” zazwyczaj będzie udostępniany na sprzęcie, z którego korzysta właściciel portfela, 
sprawujący nad swoim portfelem bezpośrednią kontrolę. Ale portfel „cyfrowy” może być dostępny 
także jako portfel zdalny w ramach systemu dostarczania programu „Oprogramowanie jako usługa”.

Przy korzystaniu z portfela lub oferowaniu go konieczne jest spełnienie wymagań technicznych i bez-
pieczeństwa, ale oprócz tego należy także wyjaśnić kwestię własności portfela, ponieważ zależy ona 
od sposobu implementacji.

Portfel można zatem opisać w następujący sposób:

„Portfel cyfrowy to usługa umożliwiająca właścicielowi portfela dostęp 
do instrumentów identyfikacyjnych i płatności29, oraz zarządzanie nimi 
i korzystanie z nich, w celu inicjowania płatności, jeśli to możliwe, dostępna 
wraz z aplikacjami niepłatniczymi. Usługa może być dostępna na urządzeniu 
właściciela, np. telefonie komórkowym lub komputerze stacjonarnych, albo 
hostowana zdalnie na serwerze (lub stanowić ich połączenie), ale w każdym 
wypadku znajduje się pod kontrolą właściciela.”

„Portfel mobilny to portfel cyfrowy, do którego dostęp uzyskuje się poprzez 
urządzenie mobilne (np. telefon, tablet...).”

Wizję i ogólne refleksje na temat portfela mobilnego znaleźć można w [9].

29 Opis ten służy uniknięciu pomyłki z elektronicznymi portmonetkami, które są jedynie jedną z aplikacji/jednym 
z instrumentów płatniczych, który może znajdować się w portfelu cyfrowym.
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8.2 Portfele mobilne i mobilne płatności

W niniejszym dokumencie najważniejsza jest interakcja pomiędzy portfelem mobilnym i płatnoś-
ciami mobilnymi oraz, konkretniej, wpływ portfela mobilnego na doświadczenie konsumenta jako 
użytkownika.

Na początkowym etapie płatności mobilnych trzeba uwzględnić szereg sytuacji: od prostych, gdzie 
na telefonie komórkowym dostępna jest pojedyncza aplikacja płatnicza, do złożonych, kiedy przecho-
wywanych jest wiele aplikacji płatniczych o różnym charakterze (SE z informacją o karcie dla płat-
ności NFC, informacja o karcie dla płatności zdalnych, rachunek wirtualny, itd.). W takim wypadku 
jeden telefon komórkowy może zawierać wiele mobilnych portfeli.

8.3  Wykorzystanie mobilnych portfeli do bezstykowych płatności mobilnych oraz 
 płatności zdalnych

Z punktu widzenia konsumenta portfel to zasadniczo aplikacja (lub jej część) umożliwiająca bez-
pieczny dostęp do informacji ważnych przy danej płatności, a także zarządzanie nimi, a nawet ich 
rejestrację (zasadniczo są to osobiste informacje konieczne do identyfikacji właściciela oraz infor-
macje konieczne do identyfikacji i wykorzystania instrumentu płatniczego/instrumentów płatni-
czych), oraz ich bezpieczne przechowywanie. Dostęp do istotnych informacji musi być możliwy 
w każdym momencie, gdy konsument chce dokonać płatności.

Z punktu widzenia płatności mobilnych, portfel mógłby zawierać następujące funkcje:

•	 Interfejs do rejestrowania danych osobistych i o instrumentach płatniczych;
•	 Dostęp do zbioru danych w celu ich przechowywania;
•	 Interfejs umożliwiający użytkownikowi wybór instrumentu płatniczego;
•	 Interfejs umożliwiający użytkownikowi wykorzystanie instrumentu płatniczego (może to być jeden 

interfejs zarządzający wszystkimi środkami płatniczymi lub różne interfejsy dla różnych środków);
•	 Interfejs do zarządzania przechowywanymi danymi i aktualizowania ich (aktualizacja, usu-

wanie, itd.).

Tak jak wspomniano powyżej, aplikacja portfela mobilnego może być bardzo prosta, w przypadku 
aplikacji zaprojektowanej w celu przechowywania informacji i zarządzania nimi na rzecz pojedyn-
czego instrumentu płatniczego, lub bardziej złożona, w przypadku różnych instrumentów płatni-
czych. Jeśli w portfelu przechowywane są różne środki płatnicze, konsument w dowolnym momencie 
będzie mógł co najmniej podjąć decyzję, z których środków chce skorzystać.

Poza tym warto, aby portfel umożliwiał zdefiniowanie domyślnego środka płatniczego − jednego dla 
wszystkich sytuacji płatniczych lub, jeszcze lepiej, dla każdej sytuacji płatniczej (np. karta prepaid X 
do płatności bezstykowych, karta kredytowa Y do płatności zdalnych, itd.).

Z założenia portfel mobilny może być dostarczany przez PSP, który wydaje instrument płatniczy 
w zakresie zarządzania jedynie konkretnym instrumentem płatniczym lub różnymi środkami płat-
niczymi przez różnych PSP. Z drugiej strony, portfel mobilny może być dostarczany przez TTP, ale 
powinien być zaprojektowany do zarządzania środkami płatniczymi udostępnianymi przez wielu 
dostawców usług płatniczych.
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Można oczekiwać, że trend ten rozwinie się na różne sposoby: z jednej strony są bowiem konsu-
menci, którzy instalują na swoim telefonie komórkowym wiele aplikacji w celu zarządzania róż-
nymi środkami płatniczymi, a z drugiej strony ci, którzy zarządzają różnymi środkami płatniczymi 
w ramach jednej aplikacji.

Dobrze byłoby, gdyby konsument mógł wybrać, jak chce zorganizować i wykorzystywać swój portfel; 
dostawcy usług płatniczych powinni pozwolić konsumentom zarządzać środkami płatniczymi (reje-
strować je i korzystać z nich) w każdym portfelu30.

EPC planuje także dalsze prace nad różnymi aspektami portfela mobilnego, we współpracy z odpo-
wiednimi interesariuszami i organizacjami, jako że portfele mobilne nadal są we wczesnej fazie roz-
woju.

30 Pod warunkiem, że spełnione zostaną założenia odpowiednich polityk (np. bezpieczeństwa).
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9		 Podmioty	standaryzacyjne	i	branżowe

Mobilne płatności SEPA wymagają specyfikacji i wytycznych zdefiniowanych w różnych obszarach 
i opracowanych przez heterogeniczną grupę podmiotów branżowych i standaryzacyjnych.

Najważniejszymi podmiotami w tym obszarze są:

• ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standards) jest 
największym twórcą i wydawcą Norm Międzynarodowych na świecie. ISO dzieli się na różne 
komitety, które opracowują normy techniczne mające zastosowanie w płatnościach mobilnych, 
takie jak standardy dla kart z układem scalonym, protokoły komunikacji, takie jak NFC, mecha-
nizmy zabezpieczeń, czy płatności mobilne poprzez ISO TC68 SC7 WG10. (http://www.iso.org/)

• ETSI

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Insti-
tute) opracowuje globalne normy dla technologii teleinformatycznych, włączając komunikację 
stacjonarną, komórkową, radiową, zintegrowaną, szerokopasmową i Internet. ETSI określa pro-
tokoły GSM i UMTS oraz UICC, w tym wszystkie protokoły dostępu. (http://www.etsi.org)

• EMVCo

EMVCo zarządza specyfikacjami EMV® Integrated Circuit Card dla kart płatniczych z chipem 
oraz urządzeń akceptujących, włączając w to terminale oraz bankomaty, a także utrzymuje 
je i ulepsza. Ustanawia procesy testowania i akceptacji oraz zarządza nimi, oceniając zgodność 
ze specyfikacjami EMV. Obecnie jest własnością American Express, JCB, MasterCard i Visa. 
(http://www.emvco.com/)

•	 IETF

Internet Engineering Task Force (IETF) to duża, otwarta, międzynarodowa społeczność sku-
piająca architektów sieci, operatorów, sprzedawców i naukowców zainteresowanych rozwojem 
architektury Internetu i jego poprawnym funkcjonowaniem. IETF określa rdzeń wszystkich pro-
tokołów internetowych. (http://www.ietf.org/)

•	 GlobalPlatform

GlobalPlatform (GP) to wiodące międzynarodowe stowarzyszenie skoncentrowane na usta-
nawianiu i utrzymywaniu interoperacyjnej infrastruktury dla wdrażania tzw. smart cards. Jego 
technologia pozwala na wdrażanie modelu w wielu aplikacjach, dla wielu stron i usług, co jest 
korzystne dla wystawców, dostawców usług i technologii. ( http://www.globalplatform.org/)

• GSMA

GSMA reprezentuje interesy światowego sektora operatorów telefonii komórkowej. Obejmuje 
ponad 200 krajów i zrzesza prawie 800 operatorów, jak również ponad 200 innych firm obecnych 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.etsi.org
http://www.etsi.org
http://www.emvco.com/
http://www.emvco.com/
http://www.ietf.org/
http://www.http://www.globalplatform.org/
http://www.globalplatform.org/
http://www.globalplatform.org/
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ogólnie w ekosystemie mobilnym, włączając producentów telefonów, oprogramowania, sprzętu, 
firmy internetowe, media, przedsiębiorstwa rozrywkowe. Jej celem są innowacje oraz wspieranie 
i tworzenie nowych możliwości dla jej członków, a w konsekwencji stymulowanie wzrostu i roz-
woju przemysłu telekomunikacyjnego. 
(http://www.gsmworld.com/)

• Mobey	Forum

Mobey Forum to globalne forum sektora finansowego, którego misją jest ułatwianie bankom 
oferowania mobilnych usług finansowych poprzez analizę programów pilotażowych, współ-
pracę międzysektorową, analizy, dzielenie się doświadczeniami, eksperymenty oraz współpracę 
i komunikację z chętnymi interesariuszami. (http://www.mobeyforum.org/)

•	 NFC	Forum

Forum Komunikacji Bezstykowej (The Near Field Communication Forum) jest stowarzyszeniem 
non-profit, które promuje wykorzystywanie bezprzewodowej komunikacji bezstykowej krót-
kiego zasięgu w sprzętach elektronicznych dla konsumentów, urządzeniach mobilnych i kompu-
terach stacjonarnych. (http://www.nfcforum.org/)

• PCI

Rada Standardów Bezpieczeństwa PCI (PCI Security Standards Council) to otwarte, globalne 
forum działające od 2006 r. na rzecz opracowania Standardów Bezpieczeństwa PCI, zarządzania 
nimi, informowania o nich i upowszechniania ich, w tym Standardów Bezpieczeństwa Danych 
(PCI DSS), Standardów Bezpieczeństwa Danych Aplikacji Płatniczych (PA-DSS) oraz wymagań 
w zakresie Bezpieczeństwa Transakcji PIN (PTS).(https://www.pcisecuritystandards.org)

• W3C

The World Wide Web Consortium (W3C) to międzynarodowa społeczność opracowująca stan-
dardy w sieci. Jej misją jest pełne wykorzystanie potencjału sieci. (www.w3.ord)

http://www.gsmworld.com/
http://www.gsmworld.com/
http://www.nfcforum.org/
https://www.pcisecuritystandards.org
https://www.pcisecuritystandards.org
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10		Wnioski

Rola	EPC

Rolą EPC jest działanie na rzecz rozwoju zintegrowanego rynku płatności w Europie poprzez opra-
cowywanie i promocję standardów, dobrych praktyk i systemów. Telefony komórkowe w pełni spe-
netrowały rynek oraz osiągnęły wysoki poziom usług, i obecnie stanowią doskonały kanał promocji 
sposobów korzystania z instrumentów płatniczych SEPA.

Niniejsze wydanie białej księgi stanowi ogólny przegląd płatności mobilnych, a konkretnie dotyczy:

•	 bezstykowych płatności mobilnych,
•	 zdalnych płatności mobilnych.

Telefony komórkowe są potrzebne głównie do zainicjowania płatności, a EPC promuje wykorzy-
stanie istniejących instrumentów SEPA do płatności zasadniczych.

Analiza	i	obszary	zainteresowania

Po przeanalizowaniu licznych kategorii płatności, zarówno dla „bezstykowych” (zbliżeniowych) 
jak i „zdalnych” płatności mobilnych, poniżej przedstawiono główne obszary zainteresowania EPC 
w zakresie płatności mobilnych:

•	 kartowe bezstykowe płatności mobilne SEPA;
•	 kartowe zdalne płatności mobilne SEPA;
•	 mobilne zdalne polecenia przelewu SEPA.

Bezstykowe	płatności	mobilne

W przypadku kartowych bezstykowych płatności mobilnych SEPA, model usługi i zadania różnych 
interesariuszy zależą głównie od wyboru bezpiecznego elementu.

Zdalne	płatności	mobilne

Zidentyfikowano trzy główne wyzwania:

•	 wygoda inicjacji transakcji oraz identyfikacja odbiorcy przy płatnościach zainicjowanych 
przez płatnika;

•	 pewność realizacji płatności dla odbiorcy lub akceptanta;
•	 natychmiastowe (lub bardzo szybkie) płatności.

Choć wiele ze zidentyfikowanych wyzwań nie dotyczy wyłącznie kanału mobilnego, warunkiem 
sukcesu instrumentów płatniczych SEPA w obszarze płatności mobilnych jest podjęcie decyzji 
na wczesnym etapie.

http://www.w3.org/
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Kolejne	kroki

Oprócz współpracy z innymi interesariuszami z danego ekosystemu mobilnego, EPC planuje zaan-
gażowanie odpowiednich podmiotów branżowych, aby pomóc przy opracowaniu otwartych specy-
fikacji na rzecz interoperacyjności płatności mobilnych, które mogą być wykorzystane przez sektor 
płatniczy i wszystkie zainteresowane strony.
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Aneks	I	−	Instrumenty	płatnicze	SEPA

Do instrumentów płatniczych SEPA promowanych przez EPC należą:

•	 Polecenie	przelewu	SEPA	(SCT)

System polecenia przelewu SEPA umożliwia dostawcom usług płatniczych oferowanie podsta-
wowych przelewów w ramach SEPA, tak pojedynczych, jak i zbiorczych. Normy systemowe 
ułatwiają inicjację, przetwarzanie i rekoncyliację płatności, w oparciu o bezpośrednie procesy 
przetwarzania. Zakres ogranicza się do płatności w euro w krajach SEPA, niezależnie od waluty 
rachunków zasadniczych. Instytucje kredytowe wykonujące przelewy muszą być uczestnikami 
systemu, tzn. muszą formalnie przystąpić do systemu SCT. Nie ma żadnego limitu kwoty płat-
ności realizowanych w systemie.

Informacje na temat zasad i zobowiązań polecenia przelewu SEPA są SEPA znaleźć można 
w Credit Transfer Rulebook (Regulamin polecenia przelewu SEPA) i towarzyszących mu wytycz-
nych implementacyjnych (Implementation Guidelines), zatwierdzonych przez EPC. Poza tym 
dostępny jest dokument zatytułowany “Shortcut to the SEPA Credit Transfer Scheme” (W skrócie 
o systemie polecenia przelewu SEPA), który zawiera podstawową charakterystykę i informacje 
o korzyściach systemu SCT.

•	 Polecenie	zapłaty	SEPA	(SDD)

Podstawowy system SDD, jak każdy inny system polecenia zapłaty, oparty jest na następującej 
koncepcji: „Ja żądam zapłaty od kogoś innego, za jego uprzednią zgodą i pieniądze wpływają 
na mój rachunek”.

Podstawowy system SDD dotyczy transakcji w euro. Zarówno dłużnik jak i wierzyciel muszą 
posiadać konto w instytucji kredytowej zlokalizowanej w obszarze SEPA. Instytucje kredytowe 
wykonujące polecenia zapłaty muszą być uczestnikami systemu, tzn. muszą formalnie przystąpić 
do systemu SDD. System służy do płatności jednorazowych i zbiorczych i nie wprowadza żad-
nego limitu kwoty płatności.

•	 Ramy funkcjonowania płatności kartowych SEPA (SCF)

Ramy funkcjonowania płatności kartowych SEPA opracowane przez EPC są dokumentem usta-
nawiającym realizowaną politykę, która mówi, w jaki sposób uczestnicy rynku kart płatniczych, 
tacy jak systemy kartowe, wystawcy kart, akceptanci przyjmujący karty płatnicze i inni dostawcy 
usług powinni dostosować swoje obecne działania, aby były one zgodne z wizją SEPA dla płat-
ności kartowych w euro. Decyzja o dostosowaniu się do wymagań SCF należy do każdego 
z uczestników rynku kartowego indywidualnie, ale członkowie EPC zobowiązali się do wypeł-
nienia nałożonych przez SCF wymogów w ramach swoich kompetencji jako wystawcy i agenci 
rozliczeniowi.

Więcej informacji o instrumentach płatniczych SEPA znaleźć można na stronie internetowej EPC 
(http://www.europeanpaymentscouncil.eu).
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Aneks	II	–	Bezpieczny	element

Bezpieczny element to certyfikowany, odporny na fałszerstwa moduł (urządzenie lub komponent 
układu scalonego) zdolny do bezpiecznego przechowywania i wykorzystywania aplikacji oraz 
danych kryptograficznych (np. kluczy), zgodnie z polityką bezpieczeństwa i zestawem wymogów 
ustanowionych przez odpowiednie podmioty (np. wystawcę aplikacji MCP, wystawcę SE). SE chroni 
aplikacje oraz gwarantuje ich rozdzielenie.

Konkretne	ograniczenia	związane	z	formą	telefonu	komórkowego

W większości przypadków PSP aplikacji płatności mobilnych nie będą odpowiedzialni za wykorzy-
stanie telefonu komórkowego lub SE, więc konieczne są konkretne przepisy, niezależnie od typu SE, 
który ostatecznego został zastosowany, i odwrotnie niż w przypadku fizycznych kart płatniczych. 
Do głównych przyczyn należą:

•	 Na telefonie komórkowym może być zainstalowana w danym momencie tylko ograniczona 
liczba SE. Przełączanie się pomiędzy nimi będzie w odczuciu klienta niepraktyczne.

•	 Ani PSP ani inny dostawca aplikacji z reguły nie dystrybuuje telefonów sam, a w przeci-
wieństwie do kart płatniczych, są one bezpośrednią własnością klienta. Wybór telefonu przez 
klienta zależy bezpośrednio od jego funkcjonalności (technicznych, estetycznych, ekono-
micznych itp.) a nie wymogów dostawców aplikacji. Dostawca aplikacji, który chce sto-
sować swoje własne telefony komórkowe nie będzie miał zatem innego wyboru, jak tylko 
oferować powszechnie dostępne modele od dobrze znanych producentów (podobnie jak 
czynią to wszyscy MNO z urządzeniami subsydiowanymi), ponosząc tym samym nieroz-
sądne koszty operacyjne.

•	 Jako że użytkownik zazwyczaj posiada tylko jeden telefon komórkowy, musi on stanowić 
platformę umożliwiającą dzielenie się zasobami pomiędzy kilkoma dostawcami aplikacji.

Bezpieczne	elementy	dla	płatności	mobilnych

EPC opracowało dokument pt. „Alternatives for Banks to Offer Secure Mobile Payments” (Alter-
natywy dla banków w zakresie oferowania bezpiecznych płatności mobilnych), który przekazano 
Mobey Forum, a który zawiera analizę dostępnych opcji bezpiecznych elementów [8]. Pojawiają się 
tam następujące rodzaje:

•	 Naklejki
Karty bezstykowe w postaci naklejek, które mogą zostać spersonalizowane i przetworzone 
w istniejącej infrastrukturze płatniczej. Konsumenci mogą umieszczać naklejki na swoich 
telefonach, aby dokonywać płatności NFC.

•	 Bezpieczne karty pamięci mikro SD
Bezpieczne karty pamięci mikro SD, które posiadają chip używany jako bezpieczny element 
(umieszczany w telefonie komórkowym lub wbudowany w nośnik, np. obudowę). Produkty 
te mogą posiadać dodatkowo antenę NFC.
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•	 Universal Integrated Circuit Card (UICC)
Rodzajowy, dobrze wystandaryzowany SE będący własnością MNO.

•	 Wbudowany SE
SE zainstalowany w telefonie na etapie jego produkcji.

•	 Zaufana baza mobilna
Bezpieczna, wyizolowana część głównego procesora (CPU) w telefonach komórkowych, 
na której można przechowywać bezpieczne aplikacje.
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