1. Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne
osebe
Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj,
ki pomenijo kršitev
Zakona o plačilnih
storitvah, storitvah
izdajanja elektronskega
denarja in plačilnih
sistemih (Uradni list RS,
št. 7/18 in 9/18 – popr.; v
nadaljevanju:
ZPlaSSIED)

Addiko bank d. d., Dunajska cesta 117, Ljubljana

Na podlagi zahteve za pregled poslovanja z oznako 0.04.5.3-5/2019-5 z
dne 15. 11. 2019 in dopolnitve zahteve št. 0.04.5.3-7/2019-1 z dne 21.
11. 2019 ter pooblastila z oznako 0.04.5.3-6/2018-26 z dne 1. 7. 2019
so strokovni delavci Banke Slovenije v obdobju med 25. in
28. 11. 2019 opravili pregled poslovanja Addiko Bank d. d. (v
nadaljevanju: banka) na področju opravljanja plačilnih storitev, s ciljem
preveriti skladnost banke na področju opravljanja plačilnih storitev z
zahtevami ZPlaSSIED, podzakonskih aktov ter pravnih aktov EU in
Evropskega bančnega organa, ki urejajo področje plačilnih storitev.
V sklopu pregleda področja opravljanja plačilnih storitev so bile
ugotovljene kršitve na področjih izvajanja varnostnih ukrepov glede
močne avtentikacije strank in zagotavljanja dostopa do plačilnih
računov, zaradi česar je Banka Slovenije banki izdala Odredbo o
odpravi kršitev.
Kršitev s področja opravljanja plačilnih storitev.

Narava ugotovljenih
kršitev
Izrek odločbe, s katero se postopek konča

1. Addiko bank d. d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka: 1319175000 (v nadaljevanju
banka) krši drugi odstavek 153. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja
elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.; v
nadaljevanju: ZPlaSSIED) v povezavi s členom 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 z
dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta
glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih
odprtih standardov komunikacije (v nadaljevanju: RTS) s tem, ko do 14. 9. 2019 pri odrejanju
elektronskih plačilnih transakcij v okviru mobilne banke za fizične osebe ni zagotovila uporabe
močne avtentikacije strank, ki vsebuje elemente za dinamično povezavo transakcije z določenim
zneskom in določenim prejemnikom plačila.
Za odpravo ugotovljene kršitve mora banka pri odrejanju elektronskih plačilnih transakcij v
okviru mobilne banke za fizične osebe zagotoviti izvajanje varnostnih ukrepov glede
dinamičnega povezovanja, kot so določeni v členu 5 RTS.
2. Banka krši prvi odstavek 117., četrti odstavek 118. in tretji odstavek 119. člena ZPlaSSIED s tem,
ko do 14. 9. 2019 ni vzpostavila oziroma zagotovila uporabe vmesnika za varno komuniciranje s
ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, s ponudniki storitev
zagotavljanja informacij o računih in s ponudniki storitev odreditve plačil.
Za odpravo ugotovljene kršitve mora banka zagotoviti vmesnik za varno komuniciranje s
ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, s ponudniki storitev
zagotavljanja informacij o računih in s ponudniki storitev odreditve plačil v skladu z zahtevami,
predpisanimi v Poglavju V RTS.
3. Uprava banke mora Banki Slovenije najkasneje do 28. 2. 2020 predložiti podroben akcijski načrt,

v katerem bo navedla ukrepe za odpravo kršitev iz 1. in 2. točke te odredbe. Prav tako mora do
28. 2. 2020 sporočiti ime odgovornega člana uprave in imena odgovornih oseb, določenih v
skladu z interno organizacijo banke, oziroma zunanjih sodelavcev banke, ki bodo zadolženi za
izvršitev posameznih aktivnosti za odpravo kršitev ter za pripravo in izvajanje načrta ukrepov.
Z akcijskim načrtom mora uprava banke terminsko opredeliti izvedbo posameznega ukrepa in
določiti tudi osebe, ki bodo v skladu z interno organizacijo banke odgovorne za izvedbo
posameznega ukrepa oziroma aktivnosti.
4. Banka mora kršitve odpraviti najkasneje do 1. 5. 2020 ter Banki Slovenije najkasneje do 15. 5.
2020 dostaviti poročilo ter priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile kršitve
odpravljene.
5. V skladu z 277. členom ZBan-2 bo Banka Slovenije po dokončnosti tega postopka javno objavila
informacije v zvezi s tem ukrepom nadzora, in sicer:
- informacije o kršitelju:
- o nazivu in sedežu banke,
- informacije o kršitvi:
- opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev,
- narava ugotovljenih kršitev;
- izrek odločbe, s katero se postopek konča;
- informacija o tem ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2.
Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Postopek sodnega varstva ni bil začet.

