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Príležitosti a výzvy PSD 2
Pozvánka

Vážená pani, Vážený pán,
spoločnosť Deloitte pripravila v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou
pracovné raňajky zamerané na príležitosti a výzvy novej európskej smernice
o platobných službách PSD 2.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 9. marca 2017 v priestoroch spoločnosti Deloitte
na Einsteinovej 23 v Bratislave.
Smernica o platobných službách PSD 2 ponúka bankám jedinečnú príležitosť prevziať
iniciatívu do vlastných rúk, rozšíriť aktuálnu ponuku služieb a posilniť tak svoju pozíciu
na trhu.
Program:
PROGRAM
8:30 - 9:00
8:30 - 9:00

10:30 - 11:00

Registrácia
Príležitosti a výzvy PSD 2
 PSD 2, AISP, PISP, TPP a RTS – sprievodca svetom
a významom skratiek
 Aktivity súčasných hráčov na trhu a predajný potenciál PSD 2
 Agregácia informácií z účtov – ako naložiť so získanými dátami
 Bezpečnosť klientov i bánk a ich nové povinnosti
 Harmonogram implementácie do slovenského práva
Diskusia

Na stretnutie s vami sa tešia:




Petr Brich – riaditeľ na oddelení poradenstva pre finančné inštitúcie
Tomáš Huml – bezpečnostný expert
Miroslava Terem Greštiaková – advokátka a partnerka Deloitte Legal

Na podujatie sa môžete zaregistrovať online do pondelka 6. marca 2017.

V prípade záujmu o podujatie môžete pozvánku preposlať ďalším odborníkom
v uvedenej oblasti. Na Vaše otázky radi odpovieme na asmolik@deloittece.com.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom
Peter Longauer
Audit Partner
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