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Pytania i odpowiedzi dla usług w zakresie dostępu  
do rachunku (TPP) 

 
 
Co oznacza pojęcie TPP? 
TPP (ang. Third Party Provider) tzw. uprawniony podmiot trzeci to nowy rodzaj firmy finansowej 
wprowadzony przepisami dyrektywy PSD2, który posiada licencję lub został notyfikowany Komisji Nadzoru 
Finansowego na wykonywanie usług dostępu do rachunku. TPP może łączyć się z systemem transakcyjnym 
Banku za pomocą dedykowanego interfejsu dostępowego (API) i w imieniu klienta uzyskać dostęp do 
informacji o jego rachunku lub zlecać realizację płatności. TPP mogą świadczyć usługę dostępu do 
informacji o rachunku (Account Information Service, AIS). 
 
 
Czym są usługi w zakresie dostępu do rachunku? 
Usługa dostępu do informacji o rachunku (AIS) polega na dostarczaniu przez TPP, na polecenie i za zgodą 
klienta, informacji dotyczących rachunku lub rachunków płatniczych klienta, które są dostępne online i 
prowadzone przez jednego lub wielu innych dostawców usług płatniczych.  
 
 
Jak mogę wyrazić zgodę na dostęp do mojego rachunku płatniczego w ramach usługi informacji o 
rachunku? 
Zgodę składasz u dostawcy świadczącego AIS za pomocą dedykowanej strony internetowej tego dostawcy. 
W trakcie wyrażania zgody zostaniesz przekierowany na stronę Ikano Banku, gdzie podasz numer karty i 
dokonasz autoryzacji za pośrednictwem naszej aplikacji Ikano Bank Secure App.  
Dzięki Ikano Bank Secure App zapewniamy, że z usług TPP można skorzystać tylko po dokładnej 
weryfikacji.  
 
 
Czy mogę wyrazić zgodę tylko dla wybranego zewnętrznego dostawcy usług (TPP)? 
Tak, zgody wydaje się dla poszczególnych dostawców usług na wybrane usługi dostępu do rachunku (każda 
usługa wymaga oddzielnej zgody klienta). 
 
 
Na jaki okres udzielana jest zgoda do usługi informacji o rachunku? 
Udostępniasz Twoje bieżące saldo i dane transakcji z ostatnich 90 dni. 
Możesz również nadać zgodę jednorazową, wtedy TPP pobierze informacje tylko raz i po tym czasie zgoda 
zostanie cofnięta. 
 
 
Co to znaczy, że wyrażam zgodę na dostęp do mojego rachunku płatniczego dostawcy 
świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku? 
Jeśli się zgodzisz, wybrany podmiot, którym może być np. bank, w którym starasz się o kredyt, uzyska 
dostęp przez określony czas do salda na Twoim rachunku oraz historii Twoich transakcji. Maksymalny okres 
zgody wynosi 90 dni, jeśli chcesz, aby wynosiła dłużej niż 90 dni musisz ponownie wyrazić taką zgodę. 
 
 
Jak mogę anulować nadane upoważnienie do usługi informacji o rachunku? 
Upoważnienie może być w każdym czasie odwołane za pośrednictwem strony TPP, któremu udostępniłeś 
informacje dotyczące rachunku. Po upływie 90 dni zgoda wygasa automatycznie. 
 
 
Co w przypadku, gdy mam nową kartę a do poprzedniej była wydana zgoda do usługi informacji o 
rachunku? 
Jeśli chcesz nadać zgodę do nowo wydanej karty, to konieczne jest cofnięcie zgody na swojej starej karcie, 
a następnie wyrażenie zgody dla nowej karty. 

 

https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/psd2
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Co oznacza komunikat „Podany numer karty nie może być użyty do realizacji procesu. Proszę podać 
poprawny numer karty głównej, która jest dodana do aplikacji Ikano Bank Secure App”: 

• brak zainstalowanej aplikacji Ikano Bank Secure App, 

• błędny numer karty głównej, 

• podany numer karty dodatkowej, 

• numer karty nie jest objęty dyrektywą o usługach płatniczych. 
 
 
Kim są dostawcy świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku? 
Dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku to podmiot, któremu możemy udostępnić 
dane z rachunku. Podmiotem takim może być dostawca usług płatniczych, który wśród świadczonych usług 
płatniczych świadczy również usługi dostępu do informacji do rachunku jak również dostawca świadczący 
wyłącznie usługę dostępu do rachunku.  
 
 
Czy mogę podać swoje dane do logowania zewnętrznemu dostawcy usług (TPP)? 
Zachowaj szczególną ostrożność i nie przekazuj nikomu swoich danych do logowania oraz autoryzacji. 
Uprawnione podmioty trzecie (TPP) będą korzystały ze specjalnego interfejsu dostępowego, dlatego nie 
będą wymagali od Ciebie żadnych poufnych danych. 
 
 
Czy mogę korzystać z usług TPP, jeśli jestem współposiadaczem rachunku? 
Nie, wyłącznie główny posiadacz karty może korzystać z usług TPP.  
 
 
Jak mogę sprawdzić, czy dany podmiot jest certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP)? 
Każdy uprawniony podmiot trzeci (TPP) podlega rejestracji/notyfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
a lista takich podmiotów jest dostępna w odpowiednich bazach na stronie internetowej KNF: 
https://e-rup.knf.gov.pl/?type=PSD_PI – rejestr krajowych instytucji płatniczych.  
https://e-rup.knf.gov.pl/index.html?type=PSD_AISP – rejestr dostawców świadczących wyłącznie usługę 
dostępu do informacji o rachunku, 
https://www.knf.gov.pl/podmioty/podmioty_rynku_uslug_platniczych/unijne_instytucje_platnicze/notyfikacje_d
zialalnosc_transgraniczna - Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej unijnych 
instytucji płatniczych na terytorium RP 
https://www.knf.gov.pl/podmioty/podmioty_rynku_uslug_platniczych/unijne_instytucje_platnicze/notyfikacje_z
a_posrednictwem_agentow - Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności unijnych instytucji płatniczych 
na terytorium RP za pośrednictwem agentów 
https://www.knf.gov.pl/podmioty/podmioty_rynku_uslug_platniczych/unijne_instytucje_platnicze/notyfikacje_p
oprzez_oddzial - Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności unijnych instytucji płatniczych na 
terytorium RP poprzez oddział 
https://www.knf.gov.pl/podmioty/podmioty_rynku_uslug_platniczych/unijni_dostawcy_aisp/notyfikacje_dzialal
nosc_transgraniczna - Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej unijnych dostawców 
usług płatniczych świadczących na terytorium RP wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku 
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