Een kennismaking met PSD2,
de nieuwe Europese richtlijn voor
het betalingsverkeer.

PSD2 Bankieren
Nieuwe mogelijkheden. U beslist.

Dit is een boodschap van De Nederlandsche Bank i.s.m. het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

PSD2 de nieuwe
Europese richtlijn voor
het betalingsverkeer
PSD2 is in Nederland in februari 2019 in werking
getreden. Daardoor kunt u van nieuwe betaal- en
informatiediensten gebruikmaken. Aanbieders
van zulke diensten kunnen toegang krijgen tot uw
betaalrekening. Maar u beslist.
Toegang verlenen
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Het nieuwe betalen
Met de komst van PSD2 kunt u gebruikmaken van
twee nieuwe diensten:
Betaalinitiatiediensten

Rekeninginformatiediensten

Een voorbeeld

Een voorbeeld

Bij het online winkelen geeft u een

Een bedrijf maakt voor u
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Betaalinitiatiediensten zijn diensten
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Grote winkels kunnen een app bieden

Financiële adviseurs kunnen bijvoorbeeld

om boodschappen te scannen en te
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betalen met een betaalinitiatie.
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Nieuwe mogelijkheden

Nieuwe mogelijkheden. U beslist.

PSD2 biedt nieuwe mogelijkheden,
die zullen leiden tot andere producten
en diensten. Belangrijk is dat het

Met PSD2 kunt u op een veilige manier

een recht is en geen plicht van

nieuwe partijen toegang geven tot uw

rekeninghouders om derden toegang

betaalrekening.

U dient elke keer expliciet toestemming te geven voor
toegang tot uw betaalrekening. Het is natuurlijk wel zaak om

te geven. De rekeninghouder wordt
goed beschermd, maar het is en blijft

Maar waarom zou u dat eigenlijk willen?

goed na te denken of u dat wilt.

ook een eigen verantwoordelijk van
de rekeninghouder hoe hij of zij met
dit recht omgaat.
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Om verschillende

U krijgt dan een beter overzicht

bankrekeningen samen

waardoor u meer controle over

te voegen in één app.

uw financiën heeft.
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betaalinformatiediensten verlenen,
moeten beschikken over een
vergunning van DNB. De bank van
rekeninghouder checkt vooraf of die
vergunning er ook is.

Om meer inzicht in uw
inkomsten en uitgaven
te krijgen.

Om op andere manieren
online te betalen.

Om bijvoorbeeld een
hypotheekvoorstel op
maat te ontvangen.
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Zodat u precies kunt zien of en
hoe u geld kunt besparen.

Nieuwe partijen met een vergunning
kunnen voortaan ook opdrachten tot
betaling geven aan uw bank.

Een hypotheekverstrekker met
vergunning analyseert uw betaaltransacties, waardoor die preciezer
kan berekenen wat u kunt lenen.
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CONSUMENT
Veelgestelde vragen over PSD2 vindt u op
www.psd2bankieren.nl U kunt met uw
vragen ook terecht bij de Informatiedesk.
Tel:

0800 020 1068 (gratis) op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur,

E-mail: info@dnb.nl

ZAKELIJK
www.toezicht.dnb.nl/4/1/50-236570.jsp
E-mail: info@dnb.nl

