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ASSUNTO: Resposta a Consulta Publica lan9ada pelo Eurosistema, no dominio dog

sistemas de pagamentos de retalho, sabre 0 "Quadro de superintendencia

de sistemas de pa~lamentos com cartao".

Exmos. Senhores,

Em resposta a Consulta Publica sabre 0 assunto supra referenciado, 0 Banco BPI vem par este

meio apresentar a sua concordancia generica com as observa90es efectuadas pelo Banco

Central Europeu, no documento de anuncio de consulta intitulado -(Draft) oversight framework

for card payments schemes -requirements.

Todavia, 0 Banco BPI considera relevante que sejam tornados em considera9ao os seguintes

aspectos:

1. A importancia de existir uma base legal solida para que os multiplos Card Payment

Schemes possam operar num contexto internacional de forma segura e credivel, e uma

preocupa9ao comum a todos os intervenientes. Contudo, atendendo a que ao nivel

europeu a Directiva devera resolver os aspectos legais fundamentais, questionamos qual a

natureza juridica que este quadro assumira.

2. 0 desafio de promover os sistemas de pagamento com cartao, estabelecendo um conjunto

de requisitos base, nao devera ignorar as boas praticas existentes no mercado.

3. E ainda fundamental que 0 risco nag suas vertentes legal, financeira e operacional seja

analisado de forma exaustiva, para 0 born funcionamento dog sistemas de pagamento com

cartao, contribuindo para a confian9a do publico nos mesmos. No entanto, devera sempre

existir uma correcta e justa reparti9ao do risco entre todos os intervenientes de um

rtao.
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~

A

(Administrador)
@

BANCO BPI. S,A, 8'"
Rua Tenente Valadim, 284 -4100-476 PORTO Telefone 226 073 100 Fax 226 002 954 ;

Largo Jean Monnet, 1-9.0 -1269-067 LlSBOA Telefone 213 101 000 Fax 213 525 228 ~
'"

Sociedade Aberta, Capila' Socia' ~ 760,000.000, Pessoa Colecliva n,' 501 214534, CRCP sob on,' 35 619 ~


