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• rozrachunek poleceń przelewów w euro

• graniczny czas realizacji transakcji 20 s

• dostępność w trybie 365/7/24 – brak okresów niedostępności

• limit pojedynczej transakcji (zgodnie ze schematem SCT 

Inst 15 tys. EUR) – nieograniczony systemowo

• komunikacja oparta na standardzie ISO20022

• płynność poprzez TARGET2, rachunek tranzytowy

Charakterystyka systemu TIPS
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• SCT Inst TimeStamp a odrzucenie komunikatu

• Investigation process – inicjuje strona nadająca, min. 25 s 
max. 5 dni

• Żądanie odwołania (Recall) – brak walidacji terminów

• 2 tryby komunikacji: A2A i U2A

• rachunki TIPS a rezerwa obowiązkowa

• system TIPS ujęty w projekcie konsolidacji T2-T2S (ESMIG, 
CRDM, fakturowanie, archiwizacja)

Charakterystyka systemu TIPS – c.d.
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Źródło: „Co-existence of TIPS with other instant payment services”, ECB 2017

KIR w systemie TIPS w roli Instructing Party
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• wrzesień 2016 - Rada Prezesów Europejskiego Banku 
Centralnego powołuje grupę roboczą TIPS Task Force (cel: 
analiza potrzeby uruchomienia paneuropejskiego systemu 
rozliczeń płatności natychmiastowych w euro)

• w wyniku 5 spotkań TIPS-TF (październik 2016 - marzec 2017) 
powstaje opracowanie TIPS User Requirements

• czerwiec 2017 – decyzja Rady Prezesów EBC o uruchomieniu 
systemu TIPS oraz powołanie grupy roboczej TIPS Contact
Group

• grupa odzwierciedla strukturę sektora, pod względem 
geograficznym oraz skali i zakresu działalności:

 banki komercyjne

 izby rozliczeniowe

 banki centralne

Geneza TIPS Contact Group
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Zadania członków grupy TIPS-CG:

• analiza dokumentacji systemu TIPS

• konsultacje w zakresie funkcjonalności systemu TIPS

• wsparcie w organizacji i koordynacji testów pilotażowych

• dostarczenie informacji nt. stanu przygotowań do wejścia 
produkcyjnego

Zadania i harmonogram spotkań TIPS CG
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TIPS Contact Group

Meetings:
28/09/2017

07/11/2017

13/12/2017

17/01/2018

02/03/2018

09/04/2018

23/05/2018

04/07/2018

29/08/2018

26/09/2018

06/11/2018



Dziękuję

Anna Wolska-Ruszkowska

Linia biznesowa płatności natychmiastowe

anna.wolska-ruszkowska@kir.pl

tel. 22 545 56 88

Dane kontaktowe
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