ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνεδρίαση 301/5.3.2019
Θέμα 1:

Χορήγηση άδειας στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με την επωνυμία
«VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παροχή
υπηρεσιών πληρωμών της περίπτωσης (δ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4
του ν. 4537/2018, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του
άρθρου 18 του ίδιου νόμου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:
α)
β)

το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012
«Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της
με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής
Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312),
γ) το ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 84) και
ιδίως τα άρθρα 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15 και 18 αυτού,
δ) το ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών
ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της
Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 218), και ιδίως τα
άρθρα 12, 14, 15 και 16 αυτού,
ε) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθ.
33/19.12.2013 «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και
κανόνες εποπτείας των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος – Τροποποίηση της
ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 – Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2527/18.12.2003» (ΦΕΚ Β΄
6/2014),
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στ) την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθ. 2628/30.09.2010 «Όροι
και προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες
εποπτείας των, κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 4 του ν.3862/2010,
«Ιδρυμάτων Πληρωμών» (ΦΕΚ Β΄ 1677), και ειδικότερα το Κεφ. ΙΙΙ, ενότητα Α,
παρ. 2 αυτής,
ζ) τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 08.11.2017
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την απόκτηση άδειας
λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
χρήματος και για την καταχώριση των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών
λογαριασμού δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366
(EBA/GL/2017/09),
η) την Απόφασή της υπ’ αριθμ. 280/9/23.7.2018 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας
ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην εταιρεία με την επωνυμία «VIVA
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018»,
θ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 0829/25.01.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 320/05.02.2018) έγγραφο του
ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «αιτούσα»), με το οποίο γνωστοποίησε στην Τράπεζα της
Ελλάδος την παροχή υπηρεσιών χορήγησης πίστωσης επικουρικά της εκτέλεσης
πράξεων πληρωμής,
ι) το υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 210/26.03.2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος προς όλα
τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, με το οποίο ζητήθηκε η υποβολή
αιτήματος προς αδειοδότηση βάσει σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αυτών την 30.04.2018,
ια) το από 27.04.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 1296/02.05.2018) έγγραφο του ιδρύματος
ηλεκτρονικού χρήματος «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο αιτείται την χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος
ηλεκτρονικού χρήματος προκειμένου να ασκεί, μεταξύ άλλων, την υπηρεσία
χορήγησης πιστώσεων ως επικουρική δραστηριότητα της εκτέλεσης πράξεων
πληρωμής, μετά των συνημμένων αυτού,
ιβ) το υπ’ ΑΠ ΔΕΕΕ 647/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 3294/13.08.2018 έγγραφο και το από
19.10.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τράπεζας της Ελλάδος
προς την αιτούσα, με τα οποία ζητήθηκαν επιπλέον έγγραφα και διευκρινίσεις
επί των υποβληθέντων εγγράφων αναφορικά με την αξιολόγηση της σχετικού
αιτήματος,
ιγ) τα από 10.09.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 2860/11.09.2018), 05.10.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ
3232/08.10.2018), 16.10.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3596/31.10.2018) και από 31.10.2018
(ΑΠ ΔΕΕΕ 3607/01.11.2018) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος προς την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά των
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συνημμένων αυτών, διά των οποίων υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά έγγραφα
και οι ζητούμενες διευκρινίσεις,
ιδ) το από 16.01.2019 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης
Εποπτευόμενων Εταιρειών προς την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να χορηγήσει άδεια στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με την επωνυμία «VIVA
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών
πληρωμών της περίπτωσης (δ) του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου.
Η παρούσα να καταχωρηθεί στο δημόσιο μητρώο στον ιστότοπο της Τράπεζας της
Ελλάδoς, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 21.03.2019
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]
Ι. Πάντου
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