
 
Specyfikacja interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków 

płatniczych 
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Zakres zmian wprowadzonych do dokumentacji technicznej w wersji 3.0 
Interfejs 
podstawowy 

1. dodano metodę /register 
2. metody uzupełniono o pola odnoszące się do płatności podzielonej 
3. uwzględniono uwagi dotyczące uzupełnienia parametru scope_details  
4. pola splitPayment zostały w każdym przypadku oznaczone jako niewymagane i 

została dla nich wskazana wartość domyślna "false" 
5. w konsekwencji dodano oznaczenie wartości domyślnej równej "false" dla pól 

isDirectPsu, czyli dodano technicznie to co było już opisane biznesowo. 
6. pole dotyczące opisu dodatkowego dla podzielonej płatności - "spDescription", 

zostało oznaczone jako niewymagane 
7. pole "tppId" w strukturach nagłówkowych żądań zostało oznaczone jako wymagane 
8. dodano pole "hold" do struktur definicji zgód w strukturze ScopeDetails, 

dedykowanych dla operacji: domestic, EEA, nonEEA, tax 
9. zmieniono maksymalną długość pól - z 64 na 128 znaków - będących 

identyfikatorami transakcji, płatności, blokady, paczki przelewów oraz płatności 
cyklicznych 

10. Usunięto fragment "domyślnie EUR przelewów zagranicznych" z opisu pola 
"currency" ze struktury żądania usługi nonEEA jako nieadekwatny i błędny 

11. Zmieniono typ pola "splitPayment" na "boolean" z wartością domyślną "false" w 
żądaniu metody "recurring" i typu przelewu "domestic" - poprawka błędu 

Interfejs 
Callback 

1. zmieniono maksymalną długość pól - z 64 na 128 znaków - będących 
identyfikatorami transakcji, płatności, blokady, paczki przelewów oraz płatności 
cyklicznych 

 

Zakres zmian wprowadzonych do dokumentacji biznesowej w wersji 3.0 w stosunku do 
wersji 2.1.3  
Numer rozdziału Opis zmian 

Strona redakcyjna Dodano informację o wersjach oraz stopkę redakcyjną 

1 Dodano definicję rachunku VAT 

3.1.1 Dodano informację o płatności podzielonej 

3.1.5.1 Uzupełniono listę pól 

3.2.4 Uzupełniono listę pól 

5.7 Dodano ppkt. j), precyzujący kwestię wprowadzania zmian przy zachowaniu 3-
miesięcznego okresu, o którym mowa w art. 30 ust. 4 RTS 

6.6.1 Dodano rozdział Rejestracja aplikacji klienckich TPP po stronie ASPSP 

6.6.2 Dodano zapis, odnoszący się do dodanego rozdziału 6.6.1 


