Lista systemów płatności podlegających nadzorowi systemowemu
Prezesa NBP
Kategoria
systemu

Nazwa systemu

Operator

Opis

NBP

system płatności
wysokokwotowych w złotych

TARGET2-NBP

NBP

system płatności
wysokokwotowych w euro,
komponent systemu płatności
TARGET2

systemowo ważne
systemy płatności
detalicznych

Elixir

Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.

system płatności detalicznych
w złotych

istotne systemy
płatności
detalicznych

Euro Elixir

Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.

system płatności detalicznych
w euro

Express Elixir

Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.

system płatności
natychmiastowych

System płatności
BlueCash

Blue Media S.A.

system płatności
natychmiastowych

Krajowy System
Rozliczeń

Fiserv Polska S.A.

system płatności kartowych

System Płatności
BLIK

Polski Standard Płatności
sp. z o.o.

system płatności mobilnych

SORBNET2
systemowo ważne
systemy płatności
wysokokwotowych

pozostałe systemy
płatności
detalicznych

Lista schematów płatniczych podlegających nadzorowi systemowemu
Prezesa NBP*

Nazwa organizacji
płatniczej

Siedziba organizacji
płatniczej

Nazwa schematu
płatniczego

Rodzaj
instrumentu
płatniczego

Schematy płatnicze będące systemami kart płatniczych

Londyn, Wielka Brytania

Visa Europe

karty płatnicze

Waterloo, Belgia

Mastercard

karty płatnicze

American Express Europe
S.A.

Madryt, Hiszpania

American Express

karty płatnicze

Diners Club Polska
sp. z o.o.

Warszawa, Polska

Diners Club

karty płatnicze

Visa Europe Limited

Mastercard Europe SA

Schematy płatnicze niebędące systemami kart płatniczych

Polski Standard Płatności
sp. z o.o.

Warszawa, Polska

Schemat Płatniczy BLIK

portfel
elektroniczny

YetiPay sp. z o.o.

Warszawa, Polska

YetiPay

portfel
elektroniczny

mPay S.A.

Warszawa, Polska

mPay

aplikacja
mobilna

SkyCash Poland S.A.

Warszawa, Polska

SkyCash

portfel
elektroniczny

Planet Pay sp. z o.o.

Warszawa, Polska

Smoopay

aplikacja
mobilna

Billon Solutions sp. z o.o.

Warszawa, Polska

Billon

portfel
elektroniczny

PayEye sp. z o.o.

Wrocław, Polska

payeye

aplikacja
mobilna

UPEPO sp. z o.o.

Wrocław, Polska

PaySperience

portfel
elektroniczny

* Treść niniejszej listy może ulegać zmianom w zależności od pozyskiwania przez Narodowy
Bank Polski informacji o kolejnych schematach płatniczych spełniających przesłanki wskazane
w art. 2 pkt 26a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Lista systemów rozrachunku papierów wartościowych podlegających
nadzorowi systemowemu Prezesa NBP
Kategoria systemu

systemowo ważne
systemy
rozrachunku
papierów
wartościowych

pozostałe systemy
rozrachunku
papierów
wartościowych

Nazwa systemu
System rozrachunku
prowadzony przez
KDPW S.A.
SKARBNET4
System rejestracji
bonów pieniężnych
NBP i bonów
skarbowych

IRGiT SRF

Operator

Opis

Krajowy Depozyt
Papierów
Wartościowych S.A.

system prowadzony przez
centralny depozyt papierów
wartościowych w rozumieniu
rozporządzenia CSDR

NBP

system prowadzony przez
centralny depozyt papierów
wartościowych w rozumieniu
rozporządzenia CSDR

Izba Rozliczeniowa
Giełd Towarowych S.A.

system prowadzony przez
izbę rozrachunkową
w rozumieniu ustawy
o obrocie instrumentami
finansowymi

Lista systemów rozliczeń papierów wartościowych podlegających
nadzorowi systemowemu Prezesa NBP
Kategoria systemu

systemowo ważne
systemy rozliczeń
papierów
wartościowych

pozostałe systemy
rozliczeń papierów
wartościowych

Nazwa systemu

Operator

System rozliczeń
prowadzony przez
KDPW_CCP S.A. na
podstawie
Regulaminu
rozliczeń transakcji
(obrót
zorganizowany)

Opis

system prowadzony przez
CCP w rozumieniu
rozporządzenia EMIR

KDPW_CCP S.A.
System rozliczeń
prowadzony przez
KDPW_CCP S.A. na
podstawie
Regulaminu
rozliczeń transakcji
(obrót
niezorganizowany)

system prowadzony przez
CCP w rozumieniu
rozporządzenia EMIR

IRGiT SRF

system prowadzony przez
izbę rozliczeniową
w rozumieniu ustawy
o obrocie instrumentami
finansowymi

Izba Rozliczeniowa
Giełd Towarowych S.A.

