Warunki włączenia Uczestnika do elektronicznych międzybankowych
systemów rozliczeń zleceń płatniczych prowadzonych przez KIR
1)

Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej KIR na udział w rozliczeniach prowadzonych
przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

2)

Podpisanie Umowy uczestnictwa w systemie rozliczania zleceń płatniczych w
złotych – Elixir lub/i Umowy uczestnictwa w systemie rozliczania zleceń płatniczych
w euro – Euro Elixir z rozrachunkiem dokonywanym w systemie TARGET2-NBP,
prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

3)

Spełnienie warunków § 3 odpowiedniej Umowy uczestnictwa w systemie rozliczania
zleceń płatniczych, a w szczególności:
- w przypadku systemu Elixir
a) posiadanie otwartego rachunku bieżącego, w Narodowym Banku Polskim, w
systemie SORBNET2;
b) zapoznanie się z Regulaminem i pozostałymi Specyfikacjami technicznymi
systemu Elixir;
c) uzyskanie dostępu do środowiska monitorowania pozycji Uczestnika w
systemie Elixir;
- w przypadku systemu Euro Elixir
a) otwarcie przez bank rozrachunkowy subkonta w systemie TARGET2 i
udostępnienie go KIR na potrzeby rozrachunku zleceń płatniczych danego
Uczestnika;
b) zapoznanie się z Regulaminem i pozostałymi Specyfikacjami technicznymi
systemu Euro Elixir;
c) uzyskanie dostępu do środowiska monitorowania pozycji Uczestnika w
systemie Euro Elixir.

4)

Wniesienie opłaty z tytułu
prowadzonych przez KIR

przystąpienia

do

systemów

5)

Zgłoszenie do KIR Uczestnika i jego jednostek bezpośrednio lub pośrednio
uczestniczących na formularzach zgłoszeniowych BB, OB, UP oraz T co najmniej
miesiąc przed planowanym terminem przystąpienia do rozliczeń w odpowiednim
systemie zleceń płatniczych prowadzonym przez KIR

6)

Zakup i instalacja urządzeń kryptograficznych dla zabezpieczenia systemu Elixir
i/lub systemu Euro Elixir. W celu należytego przygotowania środków technicznych,
w tym urządzeń i oprogramowania, KIR udziela informacji nt. urządzeń, które
przeszły pozytywnie testy współpracy z aplikacją oddziałową Elixir-OK i Euro ElixirOK. Uczestnicy planujący instalację aplikacji użytkownika na innym stanowisku niż
Elixir-OK lub Euro Elixir-OK muszą uzyskać akceptację KIR na używanie sprzętu i
oprogramowania posiadanego przez Uczestnika.

7)

Uzgodnienie z Departamentem Przetwarzania
telekomunikacyjnego połączenia Banku z KIR.

8)

Uzyskanie certyfikatu klucza publicznego w KIR, po uprzednim przekazaniu wykazu
osób upoważnionych do uzyskania certyfikatu klucza publicznego oraz wykazu
osób upoważnionych do zawieszania i unieważniania certyfikatów.

9)

Zaliczenie testów współpracy z systemem Elixir i/lub Euro Elixir w terminie i
zakresie określonym przez KIR.

Danych

rozliczeniowych

KIR

sposobu

10) Po pozytywnym zaliczeniu testów, ostateczne uzgodnienie z KIR terminu włączenia
Uczestnika i zgłoszonych przez niego jednostek do Zbiorów Bazowych
przekazywanych przez KIR do wszystkich Uczestników rozliczeń.

