Vartojami sutrumpinimai:
MPT – mokėjimo paslaugų teikėjas,
Ataskaita – Mokėjimų ir sukčiavimų mokėjimuose ataskaita (0607 forma).
Nr.
1.

Duomenų
formos lentelė
Klausimas
/ eilutės
II a,
Koks skirtumas tarp nuotolinio ir
II a CARDS,
nenuotolinio mokėjimo kanalo?
II a MCC,
FR

Atsakymas
Nuotolinė mokėjimo operacija – mokėjimo operacija, inicijuota internetu arba prietaisu, kurį
galima naudoti nuotoliniam ryšiui palaikyti (Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 6 punktas),
nenuotolinė operacija – inicijuota terminale, įskaitant tuos, kurie naudoja bekontaktes
technologijas.
Pavyzdžiui, kredito pervedimų atveju (II a lentelė) nuotoliniu būdu inicijuoti kredito pervedimai
apima inicijuotus elektroninės bankininkystės priemonėmis ar mobiliųjų mokėjimų sprendimais, o
nenuotoliniu būdu inicijuoti kredito pervedimai yra inicijuoti bankomatuose (ATM) ar kituose MPT
terminaluose.
Mokėjimų kortelėmis atveju mokėjimai kortelėmis, inicijuoti kortelių skaitytuvuose (EFTPOS),
bankomatuose (ATM) ar kituose fiziniuose terminaluose, kuriuose galima elektroniniu būdu
inicijuoti mokėjimą, laikomi elektroniniu būdu inicijuotais nenuotoliniais mokėjimais, o nuotoliniu
būdu inicijuotais mokėjimais yra laikomi mokėjimai, inicijuoti elektroninėmis informacijos
perdavimo priemonėmis, įskaitant mobiliųjų mokėjimų sprendimus.

2.

II a CARDS,
A61–67 eilutės

Kadangi sprendimas dėl taisyklių, kai
operacijai kortele netaikomas SCA, yra
kortelių autorizacijos paslaugas teikiančios
įmonės („Worldline“) pusėje, neturime
galimybės pateikti prašomos statistikos
pagal SCA netaikymo priežastį ir geografinį
skaidymą. Tai būtų papildomai iš kortelių
centro užsakoma ir apmokama paslauga.

Lentelės „II a CARDS“ 61–67 eilutėse esančią informaciją turi teikti kortelių išleidėjai,
nepriklausomai nuo to, su kuo jie yra sudarę papildomas sutartis dėl paslaugų teikimo.

3.

II a CARDS,
71 eilutė

Mokėjimai kortelėmis (gautieji) per nuotolinį
kanalą: patikslinkite, kokios operacijos čia
turėtų būti raportuojamos? Ar teisingai
suprantame, kad tai būtų pirkinio grąžinimo,
reverso ir kt. tokio pobūdžio operacijos?
Jeigu taip, ar teisingai suprantame, kad visos
jos turėtų būti traktuojamos kaip ne SCA?

Skirtumas tarp išsiųstų ir gautų mokėjimų kortelėmis yra tik tas, kad išsiųstų mokėjimo operacijų
duomenis pateikia korteles išduodantis MPT (angl. issuing PSP), o gautų mokėjimų kortele
duomenis – aptarnaujantis MPT (angl. acquiring PSP). Pagal operacijų pobūdį gautos ir išsiųstos
operacijos nesiskiria.

4.

V a,
VI a

Ar teisingai suprantame, kad likučio
pasižiūrėjimo, PIN pakeitimo, išrašo
pasižiūrėjimo operacijos yra traktuojamos
kaip „kitos bankomatų operacijos“?
Jeigu taip, kadangi tai nėra finansinės
operacijos, negalime pateikti šios statistikos,
nes kortelių autorizacijų dalis yra šias
paslaugas teikiančios įmonės pusėje. Tokią
statistiką autorizacijų paslaugas teikianti
įmonė, tikėtina, galėtų pateikti tik esant
atskiram tokios paslaugos užsakymui ir už
atitinkamą kainą.

„Kitos bankomatų operacijos“ apibrėžiamos kaip mokėjimo operacijos, atliktos per bankomatą,
naudojant mokėjimo kortele grindžiamas mokėjimo priemones, dėl to jūsų minimos operacijos
kaip PIN pakeitimas ar išrašo pažiūrėjimas čia nėra įtraukiamos, nes jos nėra laikomos mokėjimo
operacijomis. Čia gali būti lėšų pervedimo operacijos per bankomatus (ATM), naudojant kortelę ir
kt.

5.

-

Ar centrinių kredito unijų atveju bus
reikalinga teikti vieną visos grupės (t. y.
centrinės kredito unijos ir jai priklausančių
kredito unijų) bendrą statistinę ataskaitą?

Taip, CKU teiks savo ir jai priklausančių unijų duomenis vienoje ataskaitos formoje, kaip teikė iki
šiol.

6.

II a CARDS,
II a MCC,
V a,
VI a,
FR CARDS

Kortelių aptarnavimo paslauga vykdoma per
trečiąją šalį, „acquiring“ licencijos kredito
įstaiga neturi. Ar tokias operacijas mes
turėsime raportuoti nurodytose lentelėse?

Kai kurie rodikliai ataskaitoje yra apibrėžti išskirtinai tik korteles išduodantiems MPT (angl. issuing
PSP), o kiti – įrenginius aptarnaujantiems MPT (angl. acquiring PSP):
„II a CARDS“ lentelėje išsiųstų (sent) mokėjimų kortelėmis (1–67 eil.) ir „II a MCC“ lentelės visus
duomenis pateikia korteles išduodantis MPT, o „II a CARDS“ lentelėje gautų (received) mokėjimų
kortele duomenis (68–125 eil.) – aptarnaujantis MPT.
Taip pat ataskaitos „V a“ lentelėje operacijos skaičiuojamos aptarnaujančio MPT pusėje, o „VI a“
lentelėje – išduodančio korteles subjekto pusėje.
Todėl kaip kortelių išleidėjas turite raportuoti „Ia CARDS“ ir „FR CARDS“ lentelės išsiųstus
mokėjimus kortelėmis ir lentelių „II a MCC“ ir „VI a“ visus duomenis.

7.

VI a

Mes esame prisijungę prie bankomatų tinklo
„Medus“, kuriuo naudojasi 3 LT bankai,
tačiau „acquiring“ licencija nėra nei vieno iš
jų. Ar mes turėsime raportuoti šiuos
bankomatus IV lentelėje? Ir operacijas
šiuose bankomatuose raportuoti V a ir VI a
lentelėse?

Bankomatų skaičiaus raportuoti neturite, bet turit raportuoti duomenis „VI a“ lentelėje apie
operacijas jūsų išleistomis kortelėmis užsienio MPT aptarnaujamuose bankomatuose (mūsų
žiniomis, „Medus“ tinklą aptarnauja užsienio įmonė), kurie stovi Lietuvoje (pagal geografinį
skaidymą pasirinkti Lietuvą).

