Ogólne zasady i kryteria dostępu
do systemów płatności KIR
(wyciąg dla systemu Euro Elixir)

ROZDZIAŁ I

ROZDZIAŁ III
UCZESTNICTWO W SYSTEMIE EURO ELIXIR
§ 4.
1.

Uczestnikiem systemu Euro Elixir może być podmiot będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2003
z późn. zm.), który może być uczestnikiem systemu płatności w rozumieniu art. 1 pkt 5 lit. a – k ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz. 145), i który zawarł z KIR Umowę oraz spełnił warunki włączenia do systemu Euro Elixir określone
w Regulaminie, a w szczególności:
1)

posiadanie dedykowanego subkonta otwartego przez bank rozrachunkowy w ramach jego
rachunku RTGS w systemie TARGET2, w celu przeprowadzenia rozrachunku zleceń płatniczych
Uczestnika rozliczonych w systemie Euro Elixir, z zastrzeżeniem, że bank rozrachunkowy jest
Uczestnikiem

systemu Euro

Elixir

lub

KIR ma

zawartą odrębną umowę

z bankiem

rozrachunkowym, w szczególności z bankiem nie będącym Uczestnikiem systemu Euro Elixir;
2)

zapoznanie się z Regulaminem i Specyfikacjami technicznymi systemu Euro Elixir;

3)

posiadanie statusu uczestnika Ognivo;

4)

dokonanie odpowiednich uzgodnień technicznych z KIR oraz wykonanie niezbędnych zmian
w systemach teleinformatycznych Jednostek Uczestnika, umożliwiających prawidłową obsługę
komunikatów wymienianych z systemem Euro Elixir;

5)

zgłoszenie do KIR Uczestnika i jego Jednostek bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących, na
formularzach

zgłoszeniowych

wskazanych

w

Specyfikacji

technicznej

nr

1,

w terminie

przewidzianym Regulaminem;
6)

zgłoszenie do KIR posiadanych przez Uczestnika identyfikatorów BIC wraz z przypisaniem ich do
jednostek włączanych do systemu Euro Elixir, przy czym do każdej bezpośrednio uczestniczącej
jednostki powinien zostać przypisany przynajmniej jeden identyfikator BIC;

7)

przekazania przez Uczestnika lub Bank rozrachunkowy do KIR formularzy danych statycznych dla
celów rejestracji w systemie TARGET2-NBP danych banku rozrachunkowego, który uczestniczyć
będzie w rozrachunku systemu Euro Elixir.

2.

Włączenie Uczestnika i jego jednostek do rozliczeń w systemie Euro Elixir rozpoczyna się od dnia
ustalonego przez KIR, po:
1)

wniesieniu przez Uczestnika opłaty z tytułu przystąpienia do systemu Euro Elixir, zgodnie
z Cennikiem usług świadczonych przez KIR;
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2)

spełnieniu wszelkich wymagań określonych w Rozdziale II Regulaminu systemu Euro Elixir;

3)

przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym testu współpracy z systemem Euro Elixir, w terminie
i zakresie określonym przez KIR;

3.

Uczestnik, który w rozliczeniach komunikatów SDD w systemie Euro Elixir będzie występował w roli
banku odbiorcy w schemacie Core lub B2B, zobowiązany jest do wniesienia składki na fundusz
gwarancyjny dla rozliczania komunikatów SEPA Direct Debit, w wysokości i na zasadach określonych
w Regulaminie funduszu gwarancyjnego dla rozliczania komunikatów SEPA Direct Debit.
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