Santander disponibiliza Open Banking
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Com esta solução, o Santander Portugal dá o primeiro passo no objetivo do Grupo
Santander de ser a melhor plataforma de serviços financeiros do mundo

Lisboa, 12 de março de 2019. O Santander já está a disponibilizar as suas primeiras API
(Interface de programação de aplicações) na plataforma de open banking que a SIBS lançou
recentemente – a SIBS API Market.
As API disponíveis nesta plataforma são as de Informação de Conta e de Iniciação de
Pagamentos e já podem ser testadas por todos os novos prestadores de serviços de
pagamentos, nacionais e europeus. Depois desta fase de testes, até final deste mês o serviço
entrará em ambiente de produção.
Na prática, o Banco passará a disponibilizar informações bancárias dos seus clientes, a seu
pedido e mediante a sua autorização, a estas entidades certificadas (fintech, startups ou
outras), para que possam depois desenvolver novos sistemas e aplicações. O Santander foi
um dos membros fundadores da plataforma SIBS API Market, que pretende criar novas
oportunidades para o desenvolvimento de serviços inovadores e de modelos de negócio de
valor acrescentado, através de um modelo único de colaboração.
O Open Banking surge no seguimento da PSD2 (Payment Services Directive 2), uma nova
diretiva europeia sobre serviços de pagamento, que visa criar um mercado único de serviços
de pagamento na Europa mais integrado e que seja, simultaneamente, mais seguro,
eficiente, inovador e concorrencial.
Com este tipo de soluções, o Santander pretende contribuir para um ecossistema que traga
vantagens para todos os envolvidos, aumentando a segurança, facilitando a gestão do dia-adia e promovendo o aparecimento de novos serviços. É um passo importante, que vem ao
encontro do objetivo do Grupo Santander em se tornar na melhor plataforma de serviços
financeiros do mundo.
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