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1. Alternatywne modele rozpoczęcia transakcji

1.1

Przedtransakcja

Opis
Metoda rozszerza standardowy model rozpoczęcia transakcji o obsługę określonych
potrzeb:
•

zamówienia linku do płatności na podstawie przesłanych parametrów

•

obciążenia Klienta (jeśli nie jest wymagana dodatkowa autoryzacja dokonana przez
Klienta)

•

zweryfikowania poprawności linku płatności, zanim Klient zostanie przekierowany
do Systemu – wywołanie powoduje walidację parametrów i konfiguracji Systemu

•

skrócenia linka płatności – zamiast kilku/kilkunastu parametrów, link zostaje
skrócony do dwóch identyfikatorów

•

ukrycia danych wrażliwych parametrów linku transakcji – przedtransakcja odbywa
się backendowo, a link do kontynuacji transakcji nie zawiera danych wrażliwych, a
jedynie identyfikatory kontynuacji

•

użycia SDK mobilnego w wariancie mieszanym - start transakcji wykonuje backend
aplikacji mobilnej, a nie samo SDK z użyciem tokena transakcyjnego (więcej
szczegółów w dokumentacji SDK).

Szczególne przypadki użycia przedtransakcji, to obciążenia:
•

BLIK 0 – usługa umożliwia obciążenie rachunku Klienta bez przekierowania do
Systemu; aby jej użyć należy podać GatewayID=509 oraz przekazać kod
autoryzacji transakcji w parametrze AuthorizationCode (opisany tutaj).

•

BLIK 0 OneClick – rozszerzenie usługi BLIK 0 o możliwość zapamiętania Serwisu w
aplikacji mobilnej banku (opis tutaj).

•

Obciążenia „Płatności automatycznej” – usługa umożliwia obciążenie zapamiętanej
wcześniej karty/konta Klienta; aby jej użyć należy podać jeden z GatewayID o
gatewayType=”Płatność automatyczna” (typy opisane w rozdziale) oraz niezbędne
parametry opisane w rozdziale.

•

Autoryzacje poprzez portfele Visa – usługa umożliwia obciążenie karty zapisanej w
portfelu Klienta bez przekierowania do Systemu; aby jej użyć należy podać
GatewayID=1511 oraz przekazać zakodowany token w parametrze PaymentToken
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(opisany tutaj). W przypadku braku tokena, autoryzacja odbędzie się na stronie
Systemu.
•

Autoryzacje poprzez portfele Google Pay – usługa umożliwia obciążenie karty
zapisanej w portfelu Klienta bez przekierowania do Systemu, aczkolwiek często
następuje

wymuszenie

dodatkowej

autoryzacji

w

postaci

3DS

(domyślne

zachowanie środowiska testowego, które można przekonfigurować). W modelu
Whitelabel

należy

zintegrować

się

zgodnie

z

opisem,

a

następnie

podać

GatewayID=1512 oraz zakodowany token w parametrze PaymentToken (opisany
tutaj). W przypadku braku tokena (lub model inny, niż Whitelabel) wystarczy podać
GatewayID=1512 - autoryzacja odbędzie się na stronie Systemu.
•

Autoryzacje poprzez portfele Apple Pay – usługa umożliwia obciążenie karty
zapisanej w portfelu Klienta; aby jej użyć należy podać GatewayID=1513 autoryzacja odbędzie się na stronie Systemu.

•

Autoryzacja poprzez natywną formatkę SDK mobilnego – usługa umożliwia
obciążenie karty, której szczegóły podano na bezpiecznej formatce kartowej SDK,
a sam start transakcji wykonuje backend aplikacji mobilnej. Oprócz odpowiedniego
GatewayID - 1500 dla płatności jednorazowej lub 1503 dla aktywacji płatności
automatycznej (oraz innych parametrów opisanych tutaj) – należy podać uzyskany
z SDK PaymentToken oraz parametr WalletType=SDK_NATIVE (oba parametry
opisane tutaj).

Wywołanie
Aby użyć przedtransakcję należy przesłać backendowo (np. cURLem) standardowy
komunikat startu transakcji (opis w rozdziale „Rozpoczęcie transakcji” Specyfikacji), z
nagłówkiem 'BmHeader' o wartości: 'pay-bm-continue-transaction-url' (w całości nagłówek
powinien prezentować się następująco 'BmHeader: pay-bm-continue-transaction-url'). W
przypadku niepoprawnego nagłówka lub jego braku, komunikat zostanie błędnie
odczytany. Dodatkowo zalecane jest przekazywanie parametru CustomerIP zgodnie z
opisem

w

punkcie

IP

użytkownika

(potrzebne

do

procesów

reklamacyjnych,

sprawozdawczych).
Poniżej implementacja przykładowego startu przedtransakcji (język PHP).
$data = array(
'ServiceID' => '100047',
'OrderID' => ‘20161017143213’,
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'Amount' => '1.00',
'Description' => 'test bramki',
'GatewayID' => '0',
'Currency' => 'PLN',
'CustomerEmail' => 'test@bramka.pl',
'CustomerIP' => '127.0.0.0',
'Title' => 'Test title',
'Hash' =>
0c5ca136e8833e40efbf42a4da7c148c50bf99f8af26f5c9400681702bd72056
);
$fields = (is_array($data)) ? http_build_query($data) : $data;
$curl = curl_init('https://pay-accept.bm.pl/test_ecommerce');
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('BmHeader: pay-bm-continuetransaction-url'));
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
$curlResponse = curl_exec($curl);
$code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
$response = curl_getinfo($curl);
curl_close($curl);
echo htmlspecialchars_decode($curlResponse);

Odpowiedź – link do kontynuacji transakcji
W przypadku poprawnej walidacji parametrów (i konfiguracji) oraz potrzeby wykonania
przez Klienta dodatkowej akcji (wybrania kanału płatności - jeśli podano GatewayID=0,
wykonania/zatwierdzenia przelewu, podania kodu CVC/CVV, tudzież wykonania 3DS) zostanie zwrócony XML z linkiem do kontynuacji transakcji o poniższej strukturze:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
<status>PENDING</status>
<redirecturl>
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https://pay-accept.bm.pl/payment/continue/96VSD39Z6E/L6CGP5BH
</redirecturl>
<orderID>20180824105435</orderID>
<remoteID>96VSD39Z6E</remoteID>
<hash>
1c6eae2127f0c3f81fbed3b6372f128040729a4d4e562fb696c22e0db68dbbe1
</hash>
</transaction>
Obiekt transaction składa się z następujących elementów:

Kolejność
do Hash
1

Nazwa

status

Wyma

Typ

gany
TAK

string{1,32}

Opis
Status transakcji. W tym wypadku stała
PENDING.

2

redirecturl

TAK

string{1,100} Adres do kontynuacji transakcji rozpoczętej
przez komunikat przedtransakcji.

3

orderID

TAK

string{1,32}

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie
Partnera i przekazany w starcie transakcji.

4

remoteID

TAK

string{1,20}

Unikalny identyfikator transakcji nadany w
Systemie BM.

nd.

hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis jest obowiązkowa.

Odpowiedź – brak kontynuacji
W przypadku niepoprawnej walidacji lub skutecznego obciążenia nie jest generowany link
do kontynuacji. Zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, informujący
o statusie przetwarzania żądania. Struktura odpowiedzi Systemu w tym przypadku:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
<orderID>OrderID</orderID>
<remoteID>RemoteID</remoteID>
<confirmation>ConfStatus</confirmation>
<reason>Reason</reason>
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<blikAMList>
<blikAM>
<blikAMKey>Klucz1</blikAMKey>
<blikAMLabel>Etykieta1</blikAMLabel>
</blikAM>
<blikAM>
<blikAMKey>Klucz2</blikAMKey>
<blikAMLabel>Etykieta2</blikAMLabel>
</blikAM>
</blikAMList>
<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>
<hash>Hash</hash>
</transaction>
Poniżej lista zwracanych parametrów:
Kolejność
do HASH
1

Nazwa
orderID1

Wyma

Typ

gany
NIE

string{1,32}

Opis
Identyfikator transakcji nadany w Serwisie
Partnera i przekazany w starcie transakcji.

2

remoteID2

NIE

string{1,20}

Unikalny identyfikator transakcji nadany w
Systemie BM.

3

confirmation

TAK

string{1,100}

Status potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Może
przyjmować dwie wartości:
CONFIRMED – operacja powiodła się; Uwaga!
Nie oznacza to wykonania obciążenia!
NOTCONFIRMED – operacja nie powiodła się.

4

reason

NIE

string{1,1000}

Wyjaśnienie przyczyny odrzucenia zlecenia
(dla confirmation= NOTCONFIRMED), jeśli
dostępna.

53

blikAMList

NIE

string{1,10000} Lista dostępnych aplikacji mobilnych banków
w opcji BLIK 0 OneClick (dla

1

Wymagane dla confirmation=CONFIRMED

2

Wymagane dla confirmation=CONFIRMED

3

Do liczenia wartości hash pobierane są wartości węzłów (zgodnie z kolejnością występowania)
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confirmation=NOTCONFIRMED oraz
reason=ALIAS_NONUNIQUE). Format:
<blikAM>
<blikAMKey>Klucz1</blikAMKey>
<blikAMLabel>Etykieta1</blikAMLabel>
</blikAM>
…
<blikAM>
<blikAMKey>KluczN</blikAMKey>
<blikAMLabel>EtykietaN</blikAMLabel>
</blikAM>.
6

paymentStatus

NIE

Enum

Status autoryzacji transakcji, przyjmuje
wartości:
PENDING – transakcja rozpoczęta
SUCCESS – poprawna autoryzacja transakcji,
FAILURE – transakcja nie została zakończona
poprawnie.

nd.

hash4

NIE

string{1,128}

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez Serwis jest
obowiązkowa.

•

w przypadku poprawnej walidacji parametrów (i konfiguracji) oraz braku potrzeby
wykonania przez Klienta dodatkowej akcji (wybrany w komunikacie kanał płatności
oraz dane wystarczające do wykonania obciążenia: BLIK 0 bez wymaganego kodu
BLIK (ani wskazania aliasu aplikacji mobilnej banku), płatność cykliczna, płatność
Kartą OneClick bez wymaganego CVC/CVV/3DS) – zwracane jest potwierdzenie
zlecenia obciążenia (wartość węzła confirmation=CONFIRMED).

•

w przypadku niepoprawnej walidacji parametrów (i konfiguracji) – zwracany jest
błąd (wartość węzła confirmation=NOTCONFIRMED). Błąd może być również
zwrócony w przypadku synchronicznej odpowiedzi z Kanału Płatności (np. błąd
specyficzny dla próby inicjalizacji płatności automatycznej BLIK, tj. reason=
RECURRENCY_NOT_SUPPORTED). Innym znanym przypadkiem jest błąd walidacji
adresu podanego w parametrze startowym CustomerEmail (INVALID_EMAIL).

4

Wymagane dla confirmation=CONFIRMED
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Obsługa odpowiedzi
Status

Status

potwierdzenia

Płatności

przyjęcia

(payment

zlecenia

Status)

Opis zachowania Partnera

(confirmation)
CONFIRMED

SUCCESS Przyjęto transakcję do przetwarzania, poprawny status. Nie należy
ponawiać próby obciążenia. Można wyświetlić potwierdzenie płatności, ale
procesy biznesowe powinny być wstrzymane do potwierdzenia w ITN
(zostanie on wysłany po otrzymaniu przez BM poprawnego statusu
transakcji z Kanału Płatności).

CONFIRMED

FAILURE

Przyjęto transakcję do przetwarzania, niepoprawny status. Można ponowić
próbę obciążenia z tym samym OrderID5. Po otrzymaniu przez BM statusu
transakcji z Kanału Płatności, wysłany zostanie komunikat ITN.

CONFIRMED

PENDING Przyjęto transakcję do przetwarzania, ale nieznany jest jeszcze jej status.
Nie należy ponawiać próby obciążenia. Dalsza obsługa, jak przy Timeout
(na końcu tabelki).

NOTCONFIRMED ND

Nie zlecono transakcji (przyczyna w węźle reason). Można ponowić próbę
obciążenia z tym samym OrderID. Komunikat ITN nie powinien nigdy być
wysłany.

Timeout lub

ND

Należy poczekać na ITN do terminu ważności transakcji (w tym celu

inna odpowiedź

zaleca się stosowanie krótkiego czasu ważności, np. 15 min), informując

(niepoprawna

Klienta o wyniku w ramach odrębnego procesu (mail/sms). Po tym czasie

struktura, brak
wymaganych
pól, inny status

zaleca się odpytać o status transakcji (transactionStatus). Jeśli metoda
zwróci brak zarejestrowanej transakcji (lub same statusy płatności
FAILURE), można ponowić zlecenie obciążenia z takim samym OrderID.

potwierdzenia)
Alternatywnie można spróbować unieważnić transakcję, przyśpieszając
tym samym proces uzyskiwania ostatecznego statusu transakcji i ew.
ponowienia komunikatu startu transakcji. Należy w tym celu użyć usługi
anulowania transakcji (transactionCancel) oraz potwierdzić jej działanie
poprzez odpytanie o status transakcji (jak opisano wyżej).

5

Zdanie jest nieprawdziwe, jeśli w trakcie integracji uzgodniony zostanie model blokowania przez System
startów transakcji z tym samym OrderID (domyślnie zachowanie przez Partnera unikalności OrderID jest tylko
zaleceniem i nie podlega weryfikacji w starcie transakcji)
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1.2

Zamówienie danych do przelewu w transakcji typu Szybki Przelew

Opis
Szybki Przelew to forma płatności, która wymaga od Klienta samodzielnego przepisania
danych do przelewu dostarczanych przez System (o tym, jakiego typu jest dany Kanał
płatności, mówi parametr gatewayType w odpowiedzi na wywołanie usługi „Odpytywanie
o listę aktualnie dostępnych Kanałów Płatności”). Dane do przelewu mogą być Klientowi
wyświetlone:
•

na stronie BM (realizacja transakcji w oparciu o standardowy model startu transakcji
opisany w Specyfikacji z rozdziale „Rozpoczęcie transakcji”)

•

w serwisie Partnera (realizacja transakcji bez przekierowania Klienta na stronę BM
opisana została poniżej).

Wywołanie
Dla poprawnego nadania komunikatu należy przesłać backendowo (np. cURLem)
standardowy komunikat startu transakcji, z nagłówkiem 'BmHeader' o wartości: 'pay-bm'
(w całości nagłówek powinien prezentować się następująco 'BmHeader: pay-bm'). W
przypadku błędnego zdefiniowania nagłówka lub jego braku, komunikat zostanie błędnie
odczytany. Dodatkowo zalecane jest przekazywanie parametru CustomerIP zgodnie z
opisem

w

punkcie

IP

użytkownika

(potrzebne

do

procesów

reklamacyjnych,

sprawozdawczych) oraz wymagane jest przekazanie niezerowego parametru GatewayID
(o gatewayType „Szybki Przelew”).
Poniżej implementacja przykładowego startu transakcji w tle (język PHP).
$data = array(
'ServiceID' => '100047',
'OrderID' => '20150723144517',
'Amount' => '1.00',
'Description' => 'test bramki',
'GatewayID' => '71',
'Currency' => 'PLN',
'CustomerEmail' => 'test@bramka.pl',
'CustomerIP' => '127.0.0.0',
'Title' => 'Test title',
'ValidityTime' => '2016-12-19 09:40:32',
'LinkValidityTime' => '2016-07-20 10:43:50',

11 | S t r o n a

'Hash' =>
'e627d0b17a14d2faee669cad64e3ef11a6da77332cb022bb4b8e4a376076daaa'
);
$fields = (is_array($data)) ? http_build_query($data) : $data;
$curl = curl_init('https://pay-accept.bm.pl/test_ecommerce');
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('BmHeader: pay-bm'));
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
$curlResponse = curl_exec($curl);
$code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
$response = curl_getinfo($curl);
curl_close($curl);
echo htmlspecialchars_decode($curlResponse);

Odpowiedź – dane do przelewu
W przypadku płatności tego typu, System generuje komplet danych potrzebnych do
wykonania wewnątrzbankowego (a więc szybkiego) przelewu na rachunek bankowy BM.
Dane te umieszczane są w odpowiedzi na start transakcji, w dokumencie xml.
Przykładowa odpowiedź Systemu płatności online na start transakcji:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
<receiverNRB>47 1050 1764 1000 0023 2741 0516</receiverNRB>
<receiverName>Blue Media</receiverName>
<receiverAddress>81-717 Sopot, ul. Haffnera 6</receiverAddress>
<orderID>9IMYEH2AV3</orderID>
<amount>1.00</amount>
<currency>PLN</currency>
<title>9IMYEH2AV3 - weryfikacja rachunku</title>
<remoteID>9IMYEH2AV3</remoteID>
<bankHref>https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/login.html</bankHref>
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<hash>
fe685d5e1ce904d059eb9b7532f9e06a64c34c1ea9fcf29b62afefdb7aad7b75
</hash>
</transaction>
Poniżej lista zwracanych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

receiverNRB

TAK

string{32}

Numer rachunku odbiorcy przelewu (BM).

2

receiverName

TAK

string{1,100} Nazwa odbiorcy przelewu (BM).

3

receiverAddress

TAK

string{1,100} Dane adresowe odbiorcy przelewu (BM).

5

orderID

TAK

string{1,32}

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie
Partnera i przekazany w starcie transakcji.

6

amount

TAK

amount

Kwota transakcji. Jako separator dziesiętny
używana jest kropka - '.' Format: 0.00;
maksymalna długość: 14 cyfr przed
przecinkiem i 2 po przecinku.
Uwaga:
Dopuszczalna wartość pojedynczej Transakcji
w Systemie produkcyjnym wynosi
min. 0.01 PLN, max. 100000.00 PLN (lub do
wysokości indywidualnego limitu pojedynczej
transakcji w Banku dla przelewu
wewnątrzbankowego).

7

currency

TAK

string{1,3}

Waluta transakcji

8

title

TAK

string{1,140} Pełny tytuł przelewu (ID wraz z doklejonym
polem Description ze startu transakcji).

9

remoteID

TAK

string{1,20}

Unikalny identyfikator przelewu nadany w
Systemie BM.

10

bankHref

TAK

string{1,100} Adres logowania w systemie bankowości
internetowej, który można wykorzystać do
stworzenia przycisku „Przejdź do banku”.

nd.

hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Weryfikacja zgodności
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wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera
jest obowiązkowa.

Powyższe informacje należy wykorzystać do wyświetlenia danych przelewowych oraz
przekierowania użytkownika do strony logowania banku.
1.3

Płatność BLIK 0 OneClick

Opis
Jest to rozwiązanie dedykowane dla płatności BLIK, pozwalające zrealizować płatność
bez podawania kodu BLIK (oraz bez konieczności opuszczania Serwisu). Jej skuteczne
zainicjowanie w Systemie powoduje automatyczne uruchomienie/wybudzenie aplikacji
mobilnej banku i zaprezentowanie transakcji do potwierdzenia Użytkownikowi.
Potencjalne korzyści:
•

udostępnienie pierwszej wygodnej i bezpiecznej metody płatności w mCommerce
niewymagającej podania numeru karty otwiera ten segment na nowych klientów,

•

lepsze doświadczenie zakupowe Klienta - płaci szybciej i wygodniej,

•

częstotliwość zakupów i wartość klienta w czasie – Klienci chętniej i częściej kupują
w tych sklepach, w których proces zakupowy jest wygodniejszy,

•

współczynnik konwersji – Serwis ma większą kontrolę nad procesem zakupu i
płatności (Klient go nie opuszcza), eliminowane jest ryzyko utraty koszyka,

•

szybka decyzja transakcyjna - w krótkim czasie transakcja podlega autoryzacji,
odmowie lub unieważnieniu,

•

Serwis ma możliwość objęcia analizą samego etapu dokonywania płatności.

Warunkiem udostępnienia Klientowi BLIK 0 OneClick jest zautoryzowanie w Serwisie
(posiadanie konta oraz wcześniejsze do niego zalogowanie). Jeśli podczas wcześniej
wykonywanej płatności BLIK, wraz z innymi informacjami o płatności, Serwis przesłał
dedykowany Alias UID (opis parametrów BlikUIDKey oraz BlikUIDLabel w rozdziale), a
Klient potwierdzając płatność w aplikacji mobilnej zaznaczył, że chce zapamiętać sklep, to
skutkiem było trwałe powiązanie (typowo na okres 2 lat) Klienta Serwisu z jego aplikacją,
czyli zarejestrowanie Aliasu UID. Kolejne jego użycie będzie skutkować autoryzacją
transakcji bez podania kodu.

Wywołanie
Zaleca się, aby przy wyborze Kanału Płatności BLIK nie wymuszać podania kodu BLIK.
Warto natomiast wyświetlić hiperłącze „Chcę wprowadzić kod BLIK” pod przyciskiem
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„Kupuję i płacę”, aby umożliwić wpisanie kodu w pierwszej próbie (na wypadek, gdyby
Klient chciał dokonać płatności BLIK z innej aplikacji mobilnej niż ta, w której wcześniej
zapamiętał dany Serwis).
Serwis powinien wykonać przedtransakcję, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
•

podanie parametru GatewayID = 509 – wskazanie kanału płatności BLIK,

•

podanie parametrów BlikUIDKey oraz BlikUIDLabel (opisane w rozdziale) –
wskazanie wymaganego w usłudze BLIK 0 OneClick Alias UID (identyfikatora
użytkownika)

•

podanie parametru AuthorizationCode (opisany w rozdziale) – jeśli Klient podał kod
BLIK,

•

podanie parametru BlikAMKey (opisany w rozdziale) – jeśli Klient wskazał etykietę
aplikacji mobilnej banku spośród zaprezentowanej w Serwisie listy,

•

obsługę możliwych odpowiedzi na przedtransakcję, w tym obsłużyć „Odpowiedź –
brak kontynuacji” oraz błędy specyficzne dla BLIK 0 OneClick:
a) błąd wielu aplikacji mobilnych banku (confirmation=NOTCONFIRMED oraz
reason=ALIAS_NONUNIQUE)

–

wyświetlenie

listy

etykiet

zwróconej

w

przedtransakcji listy aliasów (pary klucz + etykieta zawarte w strukturze
BlikAMList), w celu pobrania wybranego klucza i podania go w parametrze
BlikAMKey kolejnej próby przedtransakcji
b) błędy autoryzacji (confirmation=NOTCONFIRMED oraz reason o jednej z
wartości:

ALIAS_DECLINED,

ALIAS_NOT_FOUND,

WRONG_TICKET,

TICKET_EXPIRED, TICKET_USED) – wyświetlenie pola Kod Blik, w celu pobrania
go i podania w parametrze AuthorizationCode kolejnej próby przedtransakcji

1.4

Płatność Kartą osadzoną w Serwisie (iFrame)

Jest to rozwiązanie dedykowane dla płatności Kartą, pozwalające w prosty sposób
zrealizować płatność bez konieczności opuszczania Serwisu.
Ważne!
•

Partner nie jest upoważniony do przechowywania danych Karty (w szczególności
numeru karty, kodu zabezpieczającego CVC, CVV2), z wyjątkiem parametrów
przekazywanych przy realizacji płatności automatycznych przez BM, opisanych w
następującym rozdziale.

•

Serwis Partnera w którym wykorzystywana jest funkcjonalność iFrame musi być
szyfrowana (iFrame musi być osadzony na adresie HTTPS z użyciem protokołu TLS).
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•

Partner zobowiązuje się przedłożyć BM, w formie elektronicznej, następujące
dokumenty:
a) jednorazowo, przed zawarciem Umowy: wypełniony kwestionariusz SAQ-A PCI
(Section 2); Dokument zostanie dostarczony przez BM lub jest możliwy do
pobrania na stronie https://www.pcisecuritystandards.org;
b) kwartalnie: wynik kwartalnego audytu PCI ASV obejmującego skanowanie
zewnętrznych (publicznych) adresów IP/sieci/domen – protokołu IPv4 oraz/lub
IPv6 (audyt przeprowadzony przez jednego z autoryzowanych wykonawców, z
listy dostępnej pod adresem:
https://www.pcisecuritystandards.org/assessors_and_solutions/approved_sca
nning_vendors).

Wyróżniamy dwie metody integracji z Systemem:
•

(Rekomendowana) W oparciu o funkcję „Przedtransakcji” opisanej szczegółowo w
rozdziale,

•

Z wykorzystaniem klasycznego modelu startu transakcji opisanego szczegółowo w
Specyfikacji rozdział „Rozpoczęcie transakcji”. W przypadku tej metody integracji
należy pamiętać o nie upublicznianiu Klucza współdzielonego Serwisu, który służy
do wyliczenia Hash (również w formie elementów ukrytych HTML/JS). Model ten nie
może być wykorzystany do kolejnych obciążeń Karty typu OneClick (ze względu na
potrzebę podania parametru ClientHash, który jest traktowany, jako dana
wrażliwa).

UWAGA! W obydwu przypadkach należy upewnić się, że poniższe parametry startu
transakcji będą ustawione:
ScreenType=IFRAME
GatewayID=1500 lub 1503 (automatyczna płatnością jednym kliknięciem lub
cykliczna6)
Poniżej lista czynności do wykonania, aby obsłużyć iFrame kartowy:
•

Należy załączyć bibliotekę https://cards.bm.pl/integration/checkout.js

•

Zaimplementować obsługę 3 funkcji zwrotnych (opis obsługi w podrozdziale
„Obsługa funkcji zwrotnych”)

6

iFrame może mieć zastosowanie podczas aktywacji usługi oraz płatności OneClick, jeśli wymagany jest
CVC/CVV; dokładny opis znajduje się w dziale Płatność automatyczna
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c) Transakcja zakończona pozytywnie:
PayBmCheckout.transactionSuccess = function (status) {
console.log('transactionSuccess');
console.log(status);
};
d) Transakcja odrzucona, bądź iFrame zamknięty przez zakończeniem transakcji:
PayBmCheckout.transactionDeclined = function (status) {
console.log('transactionDeclined');
console.log(status);
};
e) Błąd przetwarzania żądania:
PayBmCheckout.transactionError = function (status) {
console.log('transactionError');
console.log(status);
};
•

Zainicjować transakcję
a) preferowana metoda - za pomocą linka uzyskanego wcześniej w przedtransakcji
(przykład: https://jsfiddle.net/5ohpvLqy/15/)
$('button').click(function() {
PayBmCheckout.transactionStartByUrl("<url kontynuacji transakcji>");
});
b) za pomocą parametrów (przykład: https://jsfiddle.net/5ohpvLqy/25/):
...
<form method="POST" action="<https://domena_bramki/sciezka>">
<input type="hidden" name="ServiceID" value="12345"/>
<input type="hidden" name="OrderID" value="aaaabbbbccc"/>
<input type="hidden" name="Amount" value="10.00"/>
<input type="hidden" name="GatewayID" value="1500"/>
<input type="hidden" name="ScreenType" value="IFRAME"/>
...
<input type="hidden" name="Hash" value="aaabbbcccddddeee"/>
<button>submit</button>
</form>
<script>
PayBmCheckout.actionURL = $('form').attr('action');
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$('button').click(function() {
var formParamsArray = $('form').serializeArray();
var params = {};
for (var i = 0; i < formParamsArray .length; i++){
params[formParamsArray[i]['name']] = formParamsArray[i]['value'];
}
PayBmCheckout.transactionStartByParams(params);
return false;
});
</script>

Obsługa funkcji zwrotnych
Każdy callback wywoływany jest z parametrem opisującym status transakcji.
Znaczenie statusu jest informacyjne (nie księgowe) i służy do dostosowania komunikatu i
ewentualnych przekierowań w Serwisie. Można przykładowo wyświetlić potwierdzenie
płatności, ale procesy biznesowe (wysyłka produktu, wykonanie usługi) powinny być
wstrzymane do potwierdzenia w ITN. Parametr status przekazywany jest w formie json:
status = {
message: "opis słowny (opcjonalnie)",
status: "KOD_STATUSU"
}
Znane kody statusów (i ich znaczenie) przekazywane do sklepu:
Callback

Kod (pole status)

transactionSuccess

PAID

transactionDeclined

DECLINED

transactionError

BANK_DISABLED

Opis (pole message)
Transakcja zakończona pomyślnie.
Odmowa autoryzacji.
Przepraszamy. Aktualnie nie możemy zrealizować
Twojej transakcji. Bank jest chwilowo
niedostępny.

transactionError

BLOCK_MULTIPLE_TRANSACTIONS Przepraszamy. Transakcja już istnieje i oczekuje
na wpłatę.

transactionError

BLOCK_PAID_TRANSACTIONS

Przepraszamy. Transakcja została już opłacona.
Nie możesz wykonać płatności ponownie.
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transactionError

GENERAL_ERROR

Wystąpił chwilowy problem z połączeniem.
Aktualnie nie możemy zrealizować Twojej
transakcji. Zapraszamy później.

transactionError

INSUFFICIENT_START_AMOUNT

transactionError

OUTDATED_ERROR

transactionError

INTERNAL_SERVER_ERROR

Przepraszamy. Niedozwolona kwota transakcji.
Czas płatności upłynął.
Błąd wewnętrzny. Pracujemy nad rozwiązaniem
problemu. Spróbuj później.

transactionError

PAYWAYLIST_LOADED

Nie wskazano kartowego kanału płatności.

Część błędów jest niezależna od Partnera (np. DECLINED, BANK_DISABLED). Niektóre zaś
mogą wynikać z błędów integracji między Systemem, a Serwisem i powinny zostać
przeanalizowane oraz poprawione. Należą do nich:
•

BLOCK_MULTIPLE_TRANSACTIONS – Serwis nie zachowuje unikalności OrderID (i
System rygorystycznie przestrzega tego ograniczenia),

•

BLOCK_PAID_TRANSACTIONS – Serwis nie zachowuje unikalności OrderID (i
zarejestrowana wcześniej transakcja jest już opłacona),

•

INSUFFICIENT_START_AMOUNT – kwota jest zbyt mała (niepoprawna wartość pola
Amount),

•

OUTDATED_ERROR – transakcja jest przeterminowana (niepoprawna wartość pola
ValidityTime lub LinkValidityTime lub wykorzystano link z przeterminowanej
przedtransakcji),

•

PAYWAYLIST_LOADED – nie określono prawidłowego kanału płatności (GatewayID
nie wskazuje na karty).

1.5

Płatność automatyczna

Płatności automatyczne to wyjątkowo wygodny i bezpieczny sposób dokonywania
powtarzalnych transakcji. Polega ona na automatycznym pobieraniu należności od Klienta
w jej terminach płatności. Usługę należy najpierw aktywować. W przypadku kart odbywa
się to poprzez przekierowanie klienta do formatki aktywacyjnej usługi. W przypadku BLIK
natomiast poprzez akceptację płatności automatycznej w Aplikacji Mobilnej. Po skutecznym
zautoryzowaniu takiej transakcji aktywacyjnej, BM przekazuje do Partnera standardowy
komunikat o zmianie statusu transakcji (ITN) oraz komunikat o uruchomieniu usługi
płatności automatycznej (RPAN). Komunikat RPAN zawiera pole clientHash, którym Partner
będzie identyfikować konkretną płatność automatyczną podczas późniejszych obciążeń
oraz dezaktywacji usługi. Te trzy kroki, a więc: aktywacja, obciążenia oraz dezaktywacja
zostaną szczegółowo omówione w kolejnych podrozdziałach.
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Wszystkie transakcje w ramach cyklu życia płatności automatycznej (aktywacja i
obciążenia) są realizowane w ramach dedykowanych Kanałów Płatności (BLIK –
GatewayID=522, Karty – GatewayID = 1503) o gatewayType=”Płatność automatyczna”
(typy opisane w rozdziale). W przypadku integrowania płatności automatycznej BLIK,
można podać (w danych podawanych przed integracją) długość życia aktywowanych
płatności automatycznych (domyślnie są bezterminowe) lub podawać ją w transakcji
inicjalizującej (parametr RecurringValidityTime).
1.5.1

Aktywacja usługi

Aktywacja płatności automatycznej składa się z autoryzacji transakcji aktywacyjnej,
komunikacji ITN oraz RPAN. Po otrzymaniu RPAN, Partner jest gotowy do wykonywania
obciążeń cyklicznych (bądź jednym kliknięciem). Proces opisano schematem F.
Komunikat ITN wysyłany po płatności automatycznej jest podobny do tych,
otrzymywanych po płatnościach jednorazowych (rozszerzony jest jedynie o węzeł
RecurringData, oraz - dla płatności kartowej – CardData; oba węzły opisane są w rozdziale
„Dodatkowe pola w komunikacie ITN/IPN transakcji wejściowej”), dlatego nie będzie
opisywany tutaj. Pozostałe dwa elementy procesu aktywacji usługi (start transakcji oraz
RPAN) zostaną omówione poniżej.
1.5.1.1

Komunikat startu transakcji

Proces aktywacji usługi inicjowany jest z Serwisu Partnera, poprzez rozpoczęcie transakcji
z parametrem RecurringAction pozwala sterować zachowaniem Systemu:
a) wartość INIT_WITH_PAYMENT - odpowiada aktywacji usługi płatności
automatycznej podczas płatności za usługę/towar (karta lub rachunek obciążane
są kwotą należności, a środki z płatności przekazywane są do Partnera); na liście
dostępnych kanałów płatności System prezentuje tylko płatności automatyczne
(o ile nie wybrano kanału płatności w Serwisie),
b) wartość

INIT_WITH_REFUND

–

odpowiada

aktywacji

usługi

płatności

automatycznej poza procesem płatności za usługę/towar (karta lub rachunek
obciążane są kwotą 1 PLN, po czym następuje automatyczny zwrot środków na
rachunek Klienta); na liście dostępnych kanałów płatności System prezentuje
tylko płatności automatyczne (o ile nie wybrano kanału płatności w Serwisie),
c) brak parametru (lub pusty) – o ile nie wybrano kanału płatności w Serwisie,
System wyświetli wszystkie dostępne dla Serwisu kanały płatności (wraz z
automatycznymi) oraz pozostawi Klientowi decyzję: płatność jednorazowa, czy
uruchomienie

płatności

automatycznej.

Jeśli

Klient

wybierze

płatność
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automatyczną, to transakcja zostanie w standardowy sposób rozliczona na rzecz
Partnera (a w RPAN wróci parametr RecurringAction=INIT_WITH_PAYMENT).
UWAGA:

niedozwolone

jest

rozpoczynanie

wybranym

kanałem

płatności

transakcji

automatycznej,

ale

aktywacyjnych
bez

z

wybranego

RecurringAction.
W niektórych przypadkach (jeśli wynika to z odpowiedzi metody legalData) wymagane jest
również podanie parametrów RecurringAcceptanceState (o wartości ACCEPTED, co
oznacza to, że Klient przeczytał i zaakceptował regulamin płatności automatycznej na
Serwisie Partnera) oraz RecurringAcceptanceID.
Aktywacja

usługi

kartowej

płatności

automatycznej

odbywa

się

na

formatkach

dostarczanych przez BM. Klient jest zobowiązany do podania danych karty: Imię, Nazwisko,
Numer karty, Datę ważności oraz kod CVV. W przypadku automatycznej płatności z
rachunku bankowego (BLIK), autoryzacja następuje bez podawania danych kartowych: np.
kodem BLIK (transportowanym w parametrach startowych w AuthorizationCode), lub
poprzez

Alias

BLIK

OneClick

(transportowanym

w

parametrach

startowych

w

BlikUIDKey/BlikUIDLabel). Po zautoryzowaniu transakcji, System BM przekazuje do
Serwisu Partnera komunikat o zmianie statusu transakcji (ITN) oraz komunikat o
uruchomieniu usługi płatności automatycznej (RPAN). Komunikat RPAN jest dedykowany
dla zdarzeń aktywacji płatności automatycznej i zawiera jej identyfikator (ClientHash),
którym Partner będzie się posługiwać podczas późniejszych obciążeń oraz dezaktywacji
usługi. RPAN zawiera też informację o akcji w procesie płatności automatycznej
(RecurringAction, opisany wyżej).

1.5.1.2

Powiadomienie o uruchomieniu płatności automatycznej (RPAN Recurring Payment Activation Notification)

Po otrzymaniu pozytywnego statusu płatności dla aktywacji płatności automatycznej,
wysyłany jest do Serwisu dedykowany komunikat. Powiadomienie to polega na wysłaniu
przez System BM dokumentu XML zawierającego dane o uruchomionej płatności
automatycznej. Dokument wysyłany jest protokołem HTTPS, ew. HTTP (dozwolone porty
80 i 443), metodą POST, jako parametr HTTP o nazwie recurring. Parametr ten jest
zapisany mechanizmem kodowania transportowego Base64. Format dokumentu jest
następujący:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recurringActivation>

21 | S t r o n a

<serviceID>ServiceID</serviceID>
<transaction>
<orderID>OrderID</orderID>
<remoteID>RemoteID</remoteID>
<amount>999999.99</amount>
<currency>PLN</currency>
<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>
<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
<startAmount>999998.99</startAmount>
<invoiceNumber>InvoiceNumber</invoiceNumber>
<customerNumber>CustomerNumber</customerNumber>
<customerEmail>CustomerEmail</customerEmail>
<customerPhone>CustomerPhone</customerPhone>
</transaction>
<recurringData>
<recurringAction>RecurringAction</recurringAction>
<clientHash>ClientHash</clientHash>
<expirationDate>YYYYMMDDhhmmss</expirationDate>
</recurringData>
<cardData>
<index>Index</index>
<validityYear>ValidityYear</validityYear>
<validityMonth>ValidityMonth</validityMonth>
<issuer>Issuer</issuer>
<bin>BIN</bin>
<mask>Mask</mask>
</cardData>
<hash>Hash</hash>
</recurringActivation>
Wartości elementów: orderID, serviceID, amount dotyczące każdej z aktywowanych
płatności automatycznych, są identyczne z wartościami odpowiadających im pól, podanymi
przez Serwis przy rozpoczęciu danej płatności inicjalizacyjnej. Poniżej opis zwracanych
parametrów:
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Kolejność
do Hash
1

Wy
Nazwa

mag

Typ

Opis

any
serviceID

TAK string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w
trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie
identyfikuje Serwis Partnera w Systemie
płatności online.

2

transaction->

TAK string{1,32}

orderID
3

transaction->

Partnera i przekazany w starcie transakcji.
TAK string{1,20}

remoteID
5

transaction->

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie

Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany
przez System płatności online.

TAK amount

amount

Kwota transakcji. Jako separator dziesiętny
używana jest kropka - '.' Format: 0.00;
maksymalna długość: 14 cyfr przed kropce i 2
po kropce.
14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.
Uwaga:
Dopuszczalna wartość pojedynczej Transakcji w
Systemie produkcyjnym wynosi odpowiednio:
- dla PBL - min. 0.01 PLN, max. 100000.00 PLN
(lub do wysokości ustalonej przez Bank
wydający instrument płatniczy)
- dla Kart płatniczych – min. 0.10 PLN, max.
100000.00 PLN (lub do wysokości
indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w
Banku wydawcy Karty)
- dla Szybkich przelewów - min. 0.01 PLN, max.
100000.00 PLN (lub do wysokości
indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w
Banku dla przelewu wewnątrzbankowego)
- dla BLIK - min. 0.01 PLN, max. 75000.00 PLN
(lub do wysokości indywidualnego limitu
pojedynczej transakcji w Banku dla przelewu
wewnątrzbankowego).

6

transaction->

TAK string{1,3}

Waluta transakcji.

TAK string{1,5}

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą,

currency
7

transaction->
gatewayID

którego Klient uregulował płatność.
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8

transaction->

TAK string{14}

paymentDate
9

transaction->

Moment zautoryzowania transakcji,
przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.

TAK enum

paymentStatus

Status autoryzacji transakcji, przyjmuje
wartości (przejścia statusów identyczne z
analogicznym polem w ITN – podstawowa
dokumentacja):
PENDING – transakcja rozpoczęta
SUCCESS – poprawna autoryzacja transakcji,
Serwis otrzyma środki za transakcję
FAILURE – transakcja nie została zakończona
poprawnie.

10

transaction->

TAK enum

paymentStatusDet

Szczegółowy status transakcji, wartość może
być ignorowana przez Serwis. Opis pola w

ails

Dodatku (rozdział „Szczegółowe statusy
transakcji”).

11

transaction->

NIE amount

startAmount

Kwota transakcji podana w Linku Płatności (nie
uwzględnia ew. kwoty prowizji naliczonej
Klientowi). Suma prowizji Klienta i startAmount
znajduje się w polu amount, gdyż jest to
wynikowa wartość transakcji). Jako separator
dziesiętny używana jest kropka - '.' Format:
0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed
kropką i 2 po kropce.

12

transaction->

NIE string{1,100} Numer dokumentu finansowego w Serwisie.

invoiceNumber
13

transaction->

NIE string{1,35}

Numer Klienta w Serwisie.

NIE string{1, 60}

Adres email Klienta.

NIE string{9-15}

Numer telefonu użytkownika.

customerNumber
14

transaction->
customerEmail

15

transaction->
customerPhone

16

recurringData->

TAK string{1,100} Akcja w procesie płatności automatycznej.

recurringAction
17

recurringData->

TAK string{1,64}

Identyfikator płatności automatycznej.

NIE string{14}

Moment wygaśnięcia ważności płatności

clientHash
18

recurringData->
expirationDate

automatycznej, przekazywany w formacie
YYYYMMDDhhmmss.
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19

cardData -> index NIE string{1, 64}

Index karty płatniczej używanej w płatności
automatycznej (jeśli użyto karty)

20

cardData->

NIE string{4}

validityYear
21

cardData->

karty).
NIE string{2}

validityMonth
22

Ważność karty w formacie YYYY (jeśli użyto

Ważność karty w formacie mm (jeśli użyto
karty).

cardData->issuer NIE string{64}

Wystawca karty, możliwe wartości:
VISA,
MASTERCARD,
MAESTRO,
AMERICAN EXPRESS (obecnie nie wspierane),
DISCOVER (obecnie nie wspierane),
DINERS (obecnie nie wspierane),
UNCATEGORIZED (nie rozpoznany wystawca).

23

cardData->bin

NIE string{6}

Pierwsze 6 cyfr numeru karty.

24

cardData->mask

NIE string{4}

Ostatnie 4 cyfry numeru karty.

nd.

hash

TAK string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis jest obowiązkowa.

Element hash (komunikatu) służy do autentykacji dokumentu. Wartość tego elementu
obliczana jest jako wartość funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości
wszystkich pól dokumentu oraz dołączonego klucza współdzielonego. Opis sposobu
obliczania skrótu znajduje się w rozdziale Bezpieczeństwo.
W odpowiedzi na powiadomienie oczekiwany jest status HTTP 200 (OK) oraz tekst w
formacie XML (nie kodowany Base64), zwracany przez Serwis Partnera w tej samej sesji
HTTP, zawierający potwierdzenie otrzymania komunikatu. Struktura potwierdzenia jest
następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<confirmationList>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<recurringConfirmations>
<recurringConfirmed>
<clientHash>ClientHash</clientHash>
<confirmation>Confirmation</confirmation>
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</recurringConfirmed>
</recurringConfirmations>
<hash>Hash</hash>
</confirmationList>
Element confirmation służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności transakcji
przez Serwis Partnera. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności
wartości parametru serviceID, porównanie wartości pól orderID i amount w komunikacie
powiadomienia oraz w komunikacie rozpoczynającym transakcję, a także weryfikację
zgodności wyliczonego skrótu z parametrów komunikatu z wartością przekazaną w polu
hash komunikatu.
Przewidziano dwie wartości elementu confirmation:
a) CONFIRMED – wartości parametrów w obu komunikatach oraz parametr hash są

zgodne – transakcja autentyczna;
b) NOTCONFIRMED – wartości w obu komunikatach są różne lub niezgodność hash

– transakcja nieautentyczna;
Element hash (w odpowiedzi na komunikat) służy do autentykacji odpowiedzi i liczony jest
z wartości parametrów odpowiedzi. Opis sposobu obliczania skrótu znajduje się w rozdziale
Bezpieczeństwo.
W wypadku braku poprawnej odpowiedzi na wysłane powiadomienia, System płatności
online podejmie kolejne próby jego przekazania po upływie określonego czasu. Serwis
Partnera powinien wykonywać własną logikę biznesową (np. uruchomienie usługi płatności
automatycznej, mailingu itp), jedynie po pierwszym komunikacie o danym ClientHash.
Schemat opisujący planowe ponawianie ITN w rozdziale. Zaleca się również zapoznanie z
rozdziałem dotyczącym monitoringu.

1.5.2 Obciążenie
Poprawne odebranie identyfikatora usługi (ClientHash), sprawia, że Partner jest gotowy do
automatycznego obciążania Klienta za towary/usługi zakupione w Serwisie. Proces składa
się z transakcji oraz komunikacji ITN (opis na schemacie G).
Komunikat

ITN

wysyłany

po

płatności

automatycznej

jest

podobny

do

tych,
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otrzymywanych po płatnościach jednorazowych, dlatego nie będzie opisywany w tym
rozdziale. Rozszerzony jest on jedynie o węzeł RecurringData oraz (dla płatności kartowej)
o CardData (oba węzły opisane są w rozdziale).
1.5.2.1
Aby

Komunikat startu transakcji

wykonać

automatyczne

obciążenie,

Serwis

Partnera

powinien

wykonać

przedtransakcję z parametrem ClientHash, zgodnym z aktywowaną wcześniej usługą
płatności automatycznej (pochodzące z RPAN), z parametrem RecurringAcceptanceState o
wartości NOT_APPLICABLE oraz odpowiednią wartość parametru RecurringAction:
a) AUTO - płatność cykliczna (obciążenie bez udziału Klienta),
b) MANUAL - płatność jednym kliknięciem (obciążenie zlecane przez Klienta, zwane
OneClick). UWAGI:
- Udział klienta w opcji MANUAL, zazwyczaj ogranicza się do wywołania komunikatu
(wybranie w Serwisie opcji zapłaty zapamiętaną kartą). W zdecydowanej jednak
większości przypadków wymagana jest dodatkowa autoryzacja w banku (w postaci 3DS
lub kodu CVC). Wtedy zamiast obciążenia (i statusu zlecenia w odpowiedzi na
przedtranksację), System zwróci link do kontynuacji – takie jest domyślne zachowanie
systemu na środowisku testowym. Aby przetestować scenariusz obciążenia bez
potrzeby dodatkowej autoryzacji należy zgłosić potrzebę zmiany konfiguracji Systemu
na czas testu.
- Opcja niedostępna dla płatności automatycznych BLIK (BLIK OneClick opisane w
rozdziale).

1.5.3 Rezygnacja z usługi
Partner może dezaktywować usługę płatności automatycznych w dowolnym momencie.
Proces może składać się z komunikatu zlecającego dezaktywację oraz komunikatu RPDN
(dedykowanego dla zdarzeń rezygnacji z usługi płatności automatycznej). Taki proces jest
opisany schematem H.
Może się również zdarzyć, że rezygnacja z usługi zostanie zainicjowana ze strony BM (np.
na wniosek Klienta, banku lub organizacji kartowej). W takiej sytuacji System również
dostarczy komunikat RPDN.
1.5.3.1

Komunikat dezaktywacji płatności automatycznej
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Serwis może wyłączyć usługę poprzez dedykowany komunikat. Wszystkie parametry
przekazywane są metodą POST (na adres https://domena_bramki/deactivate_recurring).
Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów.
Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8. Poniżej lista
dostępnych parametrów:

Kolejność
do Hash
1

Nazwa
ServiceID

Wyma

Typ

gany
TAK

string{1,10}

Opis
Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w
trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie
identyfikuje Serwis Partnera w Systemie
płatności online.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu
łacińskiego (np. na bazie UID), wartość pola
musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

3

ClientHash

TAK

string{1,64}

Identyfikator płatności automatycznej.

nd.

Hash

TAK

string{1,128}

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez Serwis jest
obowiązkowa.

Element Hash (komunikatu) służy do autentykacji dokumentu. Wartość tego elementu
obliczana jest jako wartość funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości
wszystkich pól dokumentu oraz dołączonego klucza współdzielonego. Opis sposobu
obliczania skrótu znajduje się w rozdziale Bezpieczeństwo.
W odpowiedzi na powiadomienie zwracany jest tekst w formacie XML w tej samej sesji
HTTP, zawierający potwierdzenie. Struktura potwierdzenia jest następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<confirmationList>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<messageID>MessageID</messageID>
<recurringConfirmations>
<recurringConfirmed>
<clientHash>ClientHash</clientHash>
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<confirmation>Confirmation</confirmation>
<reason>Reason</reason>
</recurringConfirmed>
</recurringConfirmations>
<hash>Hash</hash>
</confirmationList>

Element confirmation służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności operacji przez
Serwis. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności wartości
parametrów serviceID oraz clientHash z podanymi w komunikacie RPAN przy rozpoczęciu
danej płatności aktywacyjnej, a także weryfikację zgodności wyliczonego skrótu z
parametrów komunikatu z wartością przekazaną w polu Hash.
Przewidziano dwie wartości elementu confirmation:
a) CONFIRMED – wartości parametrów są poprawne oraz parametr Hash są zgodne
– operacja autentyczna;
b) NOTCONFIRMED – wartości w obu komunikatach są niepoprawne lub
niezgodność Hash – operacja nieautentyczna;
Element hash (w odpowiedzi na komunikat) służy do autentykacji odpowiedzi i liczony jest
z wartości parametrów odpowiedzi. Wartość tego elementu obliczana jest jako wartość
funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości wszystkich pól dokumentu (bez
znaczników) oraz dołączonego klucza współdzielonego. Opis sposobu obliczania skrótu
znajduje się w rozdziale Bezpieczeństwo.

1.5.3.2

Powiadomienie o dezaktywacji płatności automatycznej (RPDN Recurring Payment Deactivation Notification)

Po wyłączeniu płatności automatycznej dla danego ClientHash, wysyłany jest dedykowany
komunikat w postaci dokumentu XML, jest protokołem HTTPS, ew. HTTP (dozwolone porty
80 i 443), metodą POST, z parametrem o nazwie recurring. Parametr ten zapisany jest
mechanizmem kodowania transportowego Base64. Format dokumentu jest następujący:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recurringDeactivation>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
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<recurringData>
<recurringAction>RecurringAction</recurringAction>
<clientHash>ClientHash</clientHash>
<deactivationSource>DeactivationSource</deactivationSource>
<deactivationDate>DeactivationDate</deactivationDate>
<recurringData>
<hash>Hash</hash>
</recurringDeactivation>
Wartości elementów: serviceID, clientHash dotyczące każdej z deaktywowanych płatności
cyklicznych, są identyczne z wartościami odpowiadających im

pól, podanymi w

komunikacie RPAN przy rozpoczęciu danej płatności inicjalizacyjnej. Poniżej opis
zwracanych parametrów:

Kolejność
do Hash
1

Nazwa
serviceID

Wyma

Typ

gany
TAK

Opis

string{1,10} Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w
trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie
identyfikuje Serwis Partnera w Systemie
płatności online.

2

recurringData->

TAK

recurringAction
3

recurringData->

string{1,100 Akcja w procesie płatności automatycznych
}

(w tym wypadku wartość DEACTIVATE).

TAK

string{1,64} Identyfikator płatności automatycznej.

TAK

string{1, 64} Przyczyna dezaktywacji płatności

clientHash
4

recurringData->
deactivationSource

automatycznej. Opis ten należy traktować
informacyjnie, lista jego dozwolonych
wartości jest ciągle powiększana i pojawienie
się nowych wartości nie może pociągać za
sobą brak akceptacji komunikatu RPDN.
Poniżej aktualne wartości, wraz z opisami.
- SERVICE: zlecone przez Partnerów
- ACQUIRER: zlecone przez BM (np. po
otrzymaniu informacji o fraudzie)
- BM_PL: zlecone przez Klienta na stronie
bm.pl
- PAYBM: wynikająca z wygaśnięcia ważności
karty.
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5

recurringData->

TAK

string{14}

deactivationDate

Moment wyłączenia płatności automatycznej,
przekazywany w formacie
YYYYMMDDhhmmss.

nd.

hash

TAK

string{1,128 Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
}

obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez serwis jest
obowiązkowa.

Element hash (komunikatu) służy do autentykacji dokumentu. Wartość tego elementu
obliczana jest jako wartość funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości
wszystkich pól dokumentu oraz dołączonego klucza współdzielonego. Opis sposobu
obliczania skrótu znajduje się w rozdziale Bezpieczeństwo.
W odpowiedzi na powiadomienie oczekiwany jest status HTTP 200 (OK) oraz tekst w
formacie XML (nie kodowany Base64), zwracany przez Serwis w tej samej sesji HTTP,
zawierający

potwierdzenie

otrzymania

komunikatu.

Struktura

potwierdzenia

jest

następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<confirmationList>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<recurringConfirmations>
<recurringConfirmed>
<clientHash>ClientHash</clientHash>
<confirmation>Confirmation</confirmation>
</recurringConfirmed>
</recurringConfirmations>
<hash>Hash</hash>
</confirmationList>

Element confirmation służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności operacji przez
Serwis. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności wartości
parametrów serviceID oraz clientHash z podanymi w komunikacie RPAN przy rozpoczęciu
danej płatności inicjalizacyjnej, a także weryfikację zgodności wyliczonego skrótu z
parametrów komunikatu z wartością przekazaną w polu hash.
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Przewidziano dwie wartości elementu confirmation:
a) CONFIRMED – wartości parametrów są poprawne oraz parametr hash są zgodne
– operacja autentyczna;
b) NOTCONFIRMED – wartości w obu komunikatach są niepoprawne lub
niezgodność hash – operacja nieautentyczna;
Element hash (w odpowiedzi na komunikat) służy do autentykacji odpowiedzi i liczony jest
z wartości parametrów odpowiedzi. Wartość tego elementu obliczana jest jako wartość
funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości wszystkich pól dokumentu (bez
znaczników) oraz dołączonego klucza współdzielonego. Opis sposobu obliczania skrótu
znajduje się w rozdziale Bezpieczeństwo.
W wypadku braku poprawnej odpowiedzi na wysłane powiadomienia, System podejmie
kolejne próby jego przekazania po upływie określonego czasu. Serwis powinien
wykonywać własną logikę biznesową (np. zatrzymanie płatności automatycznej, mailing
itp), jedynie po pierwszym komunikacie RPDN o danym ClientHash. Schemat opisujący
planowe ponawianie ITN w rozdziale. Zaleca się również zapoznanie z rozdziałem
dotyczącym monitoringu.
1.6

Weryfikacja tożsamości płatnika

Dokonanie weryfikacji tożsamości płatnika może dobywać się na zasadzie porównania
danych przekazanych do weryfikacji w parametrach startu transakcji oraz danych
uzyskanych z wpłaty zarejestrowanej w Systemie. Jeśli w trakcie integracji zostanie
uzgodniona

opcja

zadeklarowane

weryfikacji

przez

klienta

danych
dane

oraz

do

w

starcie

weryfikacji,

transakcji

System

zostaną

dokona

podane

sprawdzenia

prawdziwości tych danych i jego wynik umieści w komunikacie ITN obok danych nadawcy
przelewu. Dla większości transakcji typu PBL, pierwszy komunikat ITN nie będzie zawierać
danych adresowych (nazw, adres) klienta. Dane te są uzupełniane w Systemie po
zeskanowaniu historii rachunku BM danego kanału płatności. Uzupełnienie tych danych
skutkuje wysłaniem kolejnego komunikatu ITN do Partnera, zawierającego już te dane.
Pola w komunikacie startu transakcji powiązane z usługą (opisane w tabelce):
•

VerificationFName,

•

VerificationLName,

•

VerificationStreet,

•

VerificationStreetHouseNo,
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•

VerificationStreetStaircaseNo,

•

VerificationStreetPremiseNo,

•

VerificationPostalCode,

•

VerificationCity,

•

VerificationNRB

Pola w komunikacie ITN powiązane z usługą (opisane w tabelce):
•

węzeł customerData

•

verificationStatus

•

węzeł verificationStatusReasons

Szczegółowe instrukcje, jak interpretować statusy płatności i weryfikacji w tym
procesie zawiera rozdział.
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2. Rozpoczęcie transakcji z dodatkowymi parametrami
Starty

transakcji

mogą

zostać

przeprowadzone

z

dodatkowymi

parametrami

rozpisanymi w poniższych punktach.

Kolejn
ość do

Wym
Nazwa

HASH
8

agan

Typ

Opis

y
Language

NIE string{1,2}7

Wybór języka, w jakim będą prezentowane
treści w Sytemie.

9

CustomerNRB

NIE string{26}8

Numer rachunku Klienta, parametr
przeznaczony wyłącznie dla Serwisów Partnera
generujących dedykowane numery rachunków
dla zamówienia lub Klienta (patrz punkt Model
rozliczeń po każdej wpłacie).

10

SwiftCode

NIE string{8,11}9

Kod swift odpowiadający podanemu numerowi
rachunku.

11

ForeignTransferMod NIE string{4,5}10
e

System jakim ma zostać wykonany
zagraniczny przelew rozliczeniowy:
SEPA - (Single Euro Payments Area) - możliwy
do wykonania przelewu w walucie Euro w
obrębie państw członkowskich Unii
Europejskiej, jak i innych państwach na terenie
Starego Kontynentu, np. Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako
czy Andory,
SWIFT - przelewy zagraniczne niemożliwe do
wykonania za pomocą SEPA (np. inna waluta

7

Dopuszczalne wartości PL, EN, DE, CS, ES, FR, IT, SK, RO, HU, UK. Użycie wartości innych, niż PL powinno
być potwierdzone w trakcie integracji i zależeć od faktycznego wyboru (przez Klienta) języka w Serwisie.
8
Dopuszczalne tylko cyfry. Jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski, wtedy
pole przenosi IBAN i oczekiwany zakres danych pola zmienia się na: alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego
(min. 15, max. 32 znaki).
9
Dopuszczalne tylko cyfry. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków
spoza Polski.
10
Dopuszczalne wartości: SEPA i SWIFT. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie
rachunków spoza Polski.
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niż Euro), wiąże się z wyższymi kosztamy
wykonania przelewu, niż w przypadku SEPA.
12

TaxCountry

NIE string{1,64}

Kraj zamieszkania płatnika.

13

CustomerIP

NIE string{1,15}

Adres IP użytkownika, parametr przeznaczony
wyłącznie dla Serwisów Partnera
uruchamiających System w tle (patrz punkt
Przedtransakcja oraz Zamówienie danych do
przelewu w transakcji typu Szybki Przelew).

14

Title

NIE string{1,95}11

Tytuł przelewu rozliczającego transakcję,
parametr przeznaczony wyłącznie dla
Serwisów Partnera rozliczanych przelewem po
każdej wpłacie (patrz punkt Model rozliczeń po
każdej wpłacie). W niektórych przypadkach,
niezależnych od BM tytuł przelewu
rozliczeniowego może zostać samodzielnie
zmodyfikowany przez Bank, z którego
nastąpiło rozliczenie.

15

ReceiverName

NIE string{1,35}12

Nazwa odbiorcy przelewu rozliczającego
transakcję, parametr przeznaczony wyłącznie
dla Serwisów Partnera rozliczanych przelewem
po każdej wpłacie (patrz punkt Model rozliczeń
po każdej wpłacie).

16

Products

NIE string{1,10000} Informacje o produktach wchodzących w skład
transakcji, przekazywany w postaci
zakodowanego protokołem transportowym
Base64 XMLa. Opis struktury poniżej.

17

CustomerPhone

NIE string{9-15}13

Numer telefonu użytkownika.

18

CustomerPesel

NIE string{11}14

Numer PESEL użytkownika.

20

CustomerNumber

NIE string{1,35}

Numer Klienta w Serwisie.

21

InvoiceNumber

NIE string{1,100}

Numer dokumentu finansowego w Serwisie .

11

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()"
12
Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()=[]{};:?
13
Dopuszczalne tylko cyfry
14

Dopuszczalne tylko cyfry
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22

CompanyName

NIE string{1,150}

Nazwa firmy do automatycznej weryfikacji
wpłacającego, np. Firma Fajna.

23

Nip

NIE string{1,10}15

Numer identyfikacyjny NIP weryfikowanej
firmy, np. 5851351185.

24

Regon

NIE string{9,14}16

Numer identyfikacyjny REGON weryfikowanej
firmy, np. 191781561.

25

VerificationFName

NIE string{1,32}17

Imię podane w Serwisie do automatycznej
weryfikacji wpłacającego, np. Jan.

26

VerificationLName

NIE string{1,64}18

Nazwisko podane w Serwisie do automatycznej
weryfikacji wpłacającego, np. Kowalski.

27

VerificationStreet

NIE string{1,64}19

Ulica podana w Serwisie do automatycznej
weryfikacji, np. Długa.

28

VerificationStreetHo NIE string{1,64}20
useNo

29

VerificationStreetSt

automatycznej weryfikacji wpłacającego.
NIE string{1,64}21

aircaseNo
30

VerificationStreetPr

Numer klatki podany w Serwisie do
automatycznej weryfikacji wpłacającego.

NIE string{1,64}22

emiseNo
31

Numer domu podany w Serwisie do

Numer lokalu podany w Serwisie do
automatycznej weryfikacji wpłacającego.

VerificationPostalCo NIE string{1,64}23
de

Kod pocztowy podany w Serwisie do
automatycznej weryfikacji wpłacającego,
format XX-XXX, np. 80-180.

32

VerificationCity

NIE string{1,64}24

Miasto podane w Serwisie do automatycznej
weryfikacji wpłacającego, np. Warszawa.

33

VerificationNRB

NIE string{26}25

Numer rachunku bankowego podany w
Serwisie do automatycznej weryfikacji
wpłacającego, np.
88154010982001554242710005.

15

Dopuszczalne tylko cyfry

16

Dopuszczalne tylko cyfry

17

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego

18

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego

19

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry

20

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry

21

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry

22

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry

23

Dopuszczalne tylko cyfry oraz znak -

24

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry

25

Dopuszczalne tylko cyfry
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35

RecurringAcceptanc NIE string{1,100}
eState

Informacja o akceptacji regulaminu płatności
automatycznej. Pole wymagane dla płatności
automatycznych w modelu WhiteLabel usługi
płatniczej świadczonej przez BM na rzecz
Klienta (Klient płaci prowizję). Dostępność
regulaminu można sprawdzić wywołując
metodę legalData. Dozwolone wartości:
NOT_APPLICABLE - nie potrzebna akceptacja
regulaminu (płatność jednorazowa lub akcja
obciążenia, tj. recurringAction o wartości AUTO
lub MANUAL),
ACCEPTED – deklaracja akceptacji regulaminu
w serwisie kontrahenta (należy podać wraz z
RecurringAcceptanceID),
PROMPT – na formularzu kartowym jest
proponowana zgoda na zapisanie karty, jej
zaznaczenie rozpoczyna płatność
automatyczną,
FORCE - na formularzu kartowym jest
wymagana zgoda na zapisanie karty, inaczej
płatność niemożliwa.
Dostępność opcji ACCEPTED/PROMPT/FORCE
zależy od uzgodnień biznesowych (w
szczególności ustalenia miejsca wyświetlania
zgody/regulaminu usługi płatności
automatycznej).

36

RecurringAction

NIE string{1,100}

Pole wymagane dla płatności automatycznych,
określające możliwe akcje na płatności
automatycznej. Dozwolone wartości:
INIT_WITH_PAYMENT - aktywacja płatności
automatycznej wraz z opłatą za towar/usługę,
INIT_WITH_REFUND - aktywacja płatności
automatycznej, a następnie zwrot wpłaty,
AUTO - płatność cykliczna (obciążenie bez
udziału Klienta),
MANUAL - płatność jednym kliknięciem
(obciążenie zlecane przez Klienta), UWAGA:
opcja niedostępna dla płatności
automatycznych BLIK (BLIK OneClick opisane
w rozdziale),
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DEACTIVATE – dezaktywacja płatności
automatycznej.
37

ClientHash

NIE string{1, 64}

Identyfikator płatności automatycznej.
Parametr pozwala w sposób zanonimizowany
przypisać Instrument płatniczy (np. Kartę,
BLIK) do Klienta. Na jego podstawie Partner
może wywoływać kolejne obciążenia w modelu
płatności automatycznych.

38

OperatorName

39

ICCID

NIE string{1,35}26

Nazwa operatora podanego numeru telefonu

NIE string{12,19}27 Numer karty SIM podanego numeru telefonu,
dozwolone wartości:
Dla Plus 12 lub - 13 cyfr
Dla Play, Orange, T-Mobile - 19 cyfr.

40

AuthorizationCode

NIE string{6}28

Kod autoryzacji płatności wprowadzany po
stronie Serwisu/Systemu (obecnie obsługiwany
w BLIK). Jego zastosowanie powoduje, że nie
ma potrzeby przekierowania Klienta na stronę
Kanału Płatności. Należy zatem podawać go
jedynie poprzez przedtransakcję.

41

ScreenType

NIE string{4,6}29

Rodzaj widoku formatki autoryzującej płatność.
Obecnie parametr obsługiwany jedynie w
płatności Kartą. Ustawienie wartości IFRAME
spowoduje dostosowanie widoku formatki
kartowej do osadzenia na stronie Partnera,
natomiast wartość FULL (lub brak parametru)
zwraca stronę w pełnym wymiarze.

42

BlikUIDKey

NIE string{1,64}30

Klucz Aliasu UID (używane w BLIK). Jest to
unikalny identyfikator użytkownika w Serwisie.

43

BlikUIDLabel

NIE string{1,20}31

Etykieta Aliasu UID (używane w BLIK), która
będzie prezentowana Klientowi w aplikacji
bankowej w celu rozróżniania kont u Partnera.

26

Dopuszczalne wartości: Plus, Play, Orange, T-Mobile

27

Dopuszczalne tylko cyfry

28

Format zależny od Kanału Płatności. Dla BLIK realizowanego w tle (BLIK 0, ew. BLIK OneClick): 6 cyfr

29

Dopuszczalne wartości: IFRAME, FULL

30

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki: _

31

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: . : @ - , spacja
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Zaleca się stosowanie loginu, nick'a lub adresu
mailowego przypisanego do zautoryzowanego
konta Klienta. W przypadku możliwości
wystąpienia w polu danych osobowych (np.
adres mailowy jan.kowalski@poczta.pl) należy
wykonać utajnienie danych (poprzez
zastąpienie 3 kropkami niektórych znaków, np.
ja...ki@po...pl).
44

BlikAMKey

NIE string{1,64}32

Klucz Aliasu aplikacji mobilnej banku (używane
w BLIK). Jest to unikalny identyfikator konta w
BLIK.

45

ReturnURL

NIE string{1,1000} Dynamiczny adres powrotu z płatności
zaczynający się od http/https.

33

46

TransactionSettlem

NIE string{2,10}34

entMode

Możliwość zmiany sposobu rozliczania
transakcji. Brak parametru (kompatybilność
wstecz) traktowana, jak przesłanie wartości
COMMON. Parametr NONE powoduje
potraktowanie transakcji, jako zasilenia salda
przedpłaconego i brak rozliczenia.

47

PaymentToken

NIE string{1,
100000

}35

Token używany w portfelach Visa oraz Google
Pay umieszczanych bezpośrednio na stronie
Partnera (autoryzacja bez przekierowania do
Systemu). W tym wypadku Serwis integruje
się bezpośrednio z API Visy i/lub Google w celu
pobrania uchwytu do karty. Uzyskany token
jest przekazywany do Systemu Płatności
Online w postaci zakodowanej protokołem
transportowym Base64.
Uwaga: parametr jest zbędny, jeśli wybór
Kanałów Płatności (oraz logowanie do portfela)
odbywa się bezpośrednio na stronie Systemu
Płatności Online.

48

32

DocNumber

NIE string{1, 150}

Numer dokumentu finansowego.

Dopuszczalne cyfry

33

Dopuszczalne poprawne URL. Może zawierać IP, port, subdomenę, polskie znaki, a także (po domenie)
parametry i znaki specjalne: ,'\+&;%$#_!=
34
Dopuszczalne wartości COMMON, NONE
35

Format: Base64
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49

RecurringAcceptanc NIE string{1, 10}
eID

Identyfikator wyświetlanego w Serwisie i
akceptowanego przez Klienta regulaminu
usługi płatności automatycznej. Pole
wymagane dla płatności automatycznych w
modelu WhiteLabel usługi płatniczej
świadczonej przez BM na rzecz Klienta (Klient
płaci prowizję). ID regulaminu odpowiedniego
dla wybranego języka (i kanału płatności)
należy pobrać za pomocą metody legalData.

50

RecurringAcceptanc NIE string{1,19}
eTime

Pole opcjonalne. Moment akceptacji
regulaminu przez Klienta, ta wartość będzie
weryfikowana przez System z czasem
obowiązywania regulaminu o podanym
RecurringAcceptanceID; przykładowa
wartość: 2014-10-30 07:54:50.

51

DefaultRegulationA

NIE string{1,100}

cceptanceState

Informacja o akceptacji regulaminu usługi
płatniczej. Pole wymagane w modelu
WhiteLabel usługi płatniczej świadczonej przez
BM na rzecz Klienta (Klient płaci prowizję).
Jego niepodanie może wiązać się z błędem lub
wyświetleniem strony przejściowej Systemu z
wymaganiem akceptacji regulaminów.
Dostępność regulaminu można sprawdzić
wywołując metodę legalData. Dozwolone
wartości:
ACCEPTED - akceptacja regulaminu wykonana
w serwisie kontrahenta (należy podać wraz z
DefaultRegulationAcceptanceID).

52

DefaultRegulationA

NIE string{1, 10}

cceptanceID

Identyfikator wyświetlanego w Serwisie i
akceptowanego przez Klienta regulaminu
usługi płatniczej świadczonej przez BM na
rzecz Klienta. Pole wymagane w modelu
WhiteLabel usługi płatniczej świadczonej przez
BM na rzecz Klienta (Klient płaci prowizję). ID
regulaminu odpowiedniego dla wybranego
języka (i kanału płatności) należy pobrać za
pomocą metody legalData.

53

DefaultRegulationA
cceptanceTime

NIE string{1,19}

Pole opcjonalne. Moment akceptacji
regulaminu przez Klienta, ta wartość będzie
weryfikowana przez System z czasem
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obowiązywania regulaminu o podanym
DefaultRegulationAcceptanceID;
przykładowa wartość: 2014-10-30 07:54:50.
54

WalletType

NIE string{1,32}

Typ portfela płatniczego, określa źródło
parametru PaymentToken (jeżeli został
przesłany). Dostępne wartości to:
SDK_NATIVE - natywna formatka kartowa
(SDK mobilne)
WIDGET - widget kartowy (formatka kartowa
przed startem transakcji – opis w oddzielnym
dokumencie).

55

RecurringValidityTi

NIE string{10}

Data ważności aktywowanej płatności

me

automatycznej BLIK, format YYYY-MM-DD
(przykładowa wartość: 2024-01-30). W
przypadku braku parametru, zostanie
zaproponowany termin domyślny konfiguracji
ustalany w trakcie integracji (zwyczajowo
bezterminowy).

56

BlikPPLabel

NIE string{1,35}

Etykieta płatności powtarzalnej BLIK,
wyświetlana w aplikacji mobilnej podczas jej
akceptowania. W przypadku braku parametru,
zostanie użyta jej wartość domyślna (ustalana
w trakcie integracji).

57

ReceiverNameForFr

NIE string{1,35}

ont

Nazwa odbiorcy płatności BLIK, wyświetlana w
aplikacji mobilnej podczas jej akceptowania. W
przypadku braku parametru, zostanie użyta jej
wartość domyślna (zwyczajowo adres URL
Serwisu).

2.1

Koszyk produktów

Koszyk produktów przesyłany jest jako parametr (metody POST) o nazwie Products. Jego
wartość

jest

zakodowana

protokołem

zakodowaniem) jest następujący:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<productList>
<product>

transportowym

Base64.

Format

(przed
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<subAmount>SubAmount1</subAmount>
<params>Params1</params>
</product>
<product>
<subAmount>SubAmount2</subAmount>
<params>Params2</params>
</product>
…
<product>
<subAmount>SubAmountN</subAmount>
<params>ParamsN</params>
</product>
</productList>
Węzeł productList musi zawierać przynajmniej 1 element product, każdy węzeł product
musi zawierać po jednym elemencie subAmount i params.
Element subAmount musi zawierać dodatnią kwotę produktu (separatorem dziesiętnym
jest kropka, a po niej występują dwie cyfry groszy). Suma kwot kolejnych produktów musi
być równa kwocie podanej w parametrze Amount (kwocie transakcji).
W przypadku niespełnienia powyższych warunków System zwróci błąd.
Element params może służyć do przekazywania informacji charakterystycznych dla danego
produktu. Nazwy parametrów oraz ich znaczenie podlega każdorazowo uzgodnieniom w
formie roboczej podczas integracji.
Przykładowe parametry produktu i ich znaczenie poniżej.
•

W tym wypadku węzeł zawiera nazwę produktu:

<params>
<param name=”productName” value=”Nazwa produktu 1” />
</params>
•

W tym wypadku węzeł zawiera dwie wartości przypisane do danego produktu,
mogące oznaczać przykładowo typ produktu oraz jego nazwę:

<params>
<param name=”productType” value=”ABCD” />
<param name=”productName” value=”Nazwa produktu 1” />
</params>
•

W przypadku, gdy Serwis posiada saldo w Systemie, oraz planuje wykonywać
zwroty do Klienta całości, bądź części kwoty wpłaconej na rzecz wskazanego
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produktu, zobowiązany jest przekazywać w produkcie jego unikalny identyfikator
(parametr o nazwie productID o typie string{1,36}36):
<params>
<param name=”productID” value=”12456” />
</params>
•

W przypadku, gdy Partner korzysta z rozszerzonej struktury (wiele punktów
rozliczeń), zobowiązany jest przekazywać w każdym produkcie identyfikator punktu
rozliczeń (parametr o nazwie idBalancePoint o typie integer{1,10}):

<params>
<param name=”idBalancePoint” value=”12456” />
</params>
•

W przypadku, gdy Partner korzysta z rozliczeń MASS_TRANSFER (model w
rozdziale), tj:
o

każda transakcja rozliczana jest bezpośrednio po wpłacie oraz

o

rozliczenia wykonują się na poziomie produktu/punktu rozliczeń (czyli po
wpłacie wykonywane jest tyle przelewów rozliczeniowych, co produktów w
koszyku), oraz

o

nie ustalono stałych danych do rozliczeń (lub nie wszystkie dane do rozliczeń
są ustalone na sztywno w konfiguracji rozliczeń),

Partner musi przekazać w każdym produkcie brakujące dane do rozliczeń tego
produktu. Dostępne parametry stanowiące dane to:
o

customerNRB37 – docelowy numer rachunku do rozliczeń

o

title38 - tytuł przelewu rozliczającego produkt. W niektórych przypadkach,
niezależnych

od

BM,

tytuł

przelewu

rozliczeniowego

może

zostać

samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, z którego nastąpiło rozliczenie.
o

receiverName39 - nazwa odbiorcy przelewu rozliczającego produkt.

Poniżej przykład zastosowania ww. parametrów w produkcie:
<params>

36

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki: _ i -

Format NRB (26 cyfr z sumą kontrolną). Jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza
Polski, wtedy pole przenosi IBAN i oczekiwany zakres danych pola zmienia się na: alfanumeryczne znaki
alfabetu łacińskiego (min. 15, max. 32 znaki). Podanie wartości w formacie IBAN spowoduje potrzebę podania
w produkcie również parametrów swiftCode, foreignTransferMode.
38
Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()"
39
Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()=[]{};:?
37
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<param name=”customerNRB” value=”83109010980000000107285707” />
<param name=”title” value=”Rozliczenie produktu X” />
<param name=”receiverName” value=”Jan Kowalski” />
</params>
•

W modelu Marketplace, Partner zobowiązany jest przekazywać w każdym produkcie
identyfikator punktu rozliczeń (parametr o nazwie

idBalancePoint

o typie

integer{1,10}). Dotyczy to również zasileń salda punktu rozliczeń. W tej sytuacji
parametry koszyka mogą mieć postać następującą:
<params>
<param name=”idBalancePoint” value=”12456” />
<param name=”productName” value=”Zasilenie salda dla Bluemedia” />
</params>

Wyświetlanie koszyka produktów na ekranie wyboru Kanału Płatności
Jeżeli w trakcie rozmów dotyczących koszyka produktów ustalono, że jego podsumowanie
ma zostać wyświetlone na stronie Systemu (ekran wyboru Kanału Płatności), można
określić etykiety każdego użytego w koszyku parametru. System może użyć domyślnej
etykiety parametru lub może przyjąć ją w starcie transakcji.
•

Poniżej przykładowe przekazanie atrybutu title – jego wartość zostanie wyświetlona
przed wartością parametru produktu:

<params>
<param name=”productName” value=”Nazwa produktu 1” title =”Nazwa”/>
<param name=”productType” value=”ABCD” title =”Typ”/>
</params>
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3. Dodatkowe opcje komunikacji online do Partnera
3.1

Dodatkowe pola w komunikacie ITN/IPN transakcji wejściowej

Natychmiastowe powiadomienia o zmianie statusu transakcji opisane w punkcie 5
Dokumentacji

mogą

zawierać

dodatkowe

pola.

Ich

występowanie

jest

kwestią

konfiguracyjną, ustalaną w trakcie integracji (domyślnie wysyłane jest tylko węzeł
customerData). Pełna lista poniżej.

Kolejno
ść do

Nazwa

Hash
11

addressIP

Wyma
gany
NIE

Typ

string{1,15}

Opis

Adres IP Klienta, zarejestrowany przez front
Systemu.

13

customerNumber

NIE

string{1,35}

Numer Klienta w Serwisie.

21

title

NIE

string {1,140} Tytuł wpłaty. W niektórych przypadkach,
niezależnych od BM tytuł przelewu może zostać
samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, w
którym nastąpiła wpłata dokonana przez klienta.

22

customerData->

NIE

string {1,128} Imię płatnika.

NIE

string {1,128} Nazwisko płatnika.

NIE

string {1,128} Nazwa ulicy płatnika.

NIE

string {1,10}

Numer domu płatnika.

NIE

string {1,10}

Numer klatki płatnika.

NIE

string {1,10}

Numer lokalu płatnika.

NIE

string {1,6}

Kod pocztowy adresu płatnika.

fName
23

customerData->
lName

24

customerData->
streetName

25

customerData->
streetHouseNo

26

customerData->
streetStaircaseNo

27

customerData->
streetPremiseNo

28

customerData->
postalCode

29

customerData-> city

NIE

string {1,128} Miasto płatnika.

30

customerData->

NIE

string {1,26}

NIE

string{1,600} Dane płatnika w postaci niepodzielonej.

Rachunek bankowy płatnika.

nrb
31

customerData ->
senderData
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32

verificationStatus

NIE

enum

Element zawierający status weryfikacji płatnika.
Jest enumem dopuszczającym wartości:
PENDING, POSITIVE oraz NEGATIVE.

-

verificationStatusRe

NIE

list

asons

Lista zawierająca powody negatywnej lub
oczekującej weryfikacji. Powodów może być
wiele.

3340

verificationStatusRe

NIE

enum

asons ->

Szczegółowy powód w przypadku negatywnej lub
oczekującej weryfikacji.

verificationStatusRe

Dozwolone wartości dla negatywnej weryfikacji:

ason

NAME – nie zgadza się imię lub nazwisko
NRB – nie zgadza się numer rachunku
TITLE – nie zgadza się tytuł
STREET – nie zgadza się nazwa ulicy
HOUSE_NUMBER – nie zgadza się numer domu
STAIRCASE – nie zgadza się numer klatki
schodowej
PREMISE_NUMBER – nie zgadza się numer lokalu
POSTAL_CODE – nie zgadza się kod pocztowy
CITY - nie zgadza się miasto
BLACKLISTED – rachunek, z którego została
wykonana wpłata znajduje się na czarnej liście
SHOP_FORMAL_REQUIREMENTS – weryfikowany
serwis nie spełnił warunków formalnych
Dozwolone wartości dla oczekującej weryfikacji:
NEED_FEEDBACK – trwa oczekiwanie na
spełnienie przez serwis warunków formalnych.

60

startAmount

NIE

amount

Kwota transakcji podana w Linku Płatności (nie
uwzględnia ew. kwoty prowizji naliczonej
Klientowi). Suma prowizji Klienta i startAmount
znajduje się w polu amount, gdyż jest to
wynikowa wartość transakcji). Jako separator
dziesiętny używana jest kropka - '.' Format: 0.00;
maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po
kropce.

40

Do liczenia wartości Hash pobierane są wartości kolejnych węzłów
verificationStatusReasons.verificationStatusReason
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70

recurringData->

NIE

string{1,100} Akcja w procesie płatności automatycznej

recurringAction

(znaczenie i dozwolone wartości opisane w
rozdziale Definicje).

71

recurringData->

NIE

string {1,64}

clientHash

Identyfikator płatności automatycznej
generowany przez BM i przekazywany do Partnera
po skutecznej aktywacji płatności automatycznej.

72

recurringData->

NIE

string{14}

expirationDate

Moment wygaśnięcia ważności płatności
automatycznej, przekazywany w formacie
YYYYMMDDhhmmss.

73

cardData->index

NIE

string {1,64}

Index karty (jeśli użyto karty). Index identyfikuje
kartę o danej dacie ważności (zmiana daty lub
numeru karty powoduje zmianę wartości tego
parametru).

74

cardData->

NIE

string {4}

validityYear
75

cardData->

Ważność karty w formacie YYYY (jeśli użyto
karty).

NIE

string {2}

Ważność karty w formacie mm (jeśli użyto karty).

NIE

string {1,64}

Typ karty, możliwe wartości (jeśli użyto karty):

validityMonth
76

cardData->issuer

VISA,
MASTERCARD,
MAESTRO,
AMERICAN EXPRESS (obecnie nie wspierane),
DISCOVER (obecnie nie wspierane),
DINERS (obecnie nie wspierane),
UNCATEGORIZED (nie rozpoznany wystawca)
77

cardData->bin

NIE

string {6}

Pierwsze 6 cyfr numeru karty (jeśli użyto karty).
Przekazywane jeśli nie przekazywany jest
parametr cardData-> mask.

78

cardData-> mask

NIE

string {4}

Ostatnie 4 cyfry numeru karty (jeśli użyto karty).
Przekazywane jeśli nie przekazywany jest
parametr cardData->bin.

90

product->
subAmount

NIE

amount

Kwota produktu, jako separator dziesiętny
używana jest kropka - '.' Format: 0.00;
maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po
kropce. Węzeł dostępny tylko w komunikatach
IPN.
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9141

product-> params

NIE

list

Kolejne parametry produktu zgodne z formatem
koszyka w starcie transakcji. Węzeł dostępny
tylko w komunikatach IPN.

3.1.1 Przykładowy komunikat ITN/IPN zawierający dodatkowe parametry
Przykładowy komunikat zawierający dodatkowe parametry znajduje się poniżej. O tym,
czy jest to komunikat ITN, czy IPN decyduje jedynie występowanie węzła product.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transactionList>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<transactions>
<transaction>
<orderID>OrderID</orderID>
<remoteID>RemoteID</remoteID>
<amount>999999.99</amount>
<currency>PLN</currency>
<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>
<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
<addressIP>127.0.0.1</addressIP>
<customerNumber>1111111</customerNumber>
<title>title</title>
<customerData>
<fName>fName</fName>
<lName>lName</lName>
<streetName>streetName</streetName>
<streetHouseNo>streetHouseNo</streetHouseNo>
<streetStaircaseNo>streetStaircaseNo</streetStaircaseNo>
<streetPremiseNo>streetPremiseNo</streetPremiseNo>

41

Do liczenia wartości Hash pobierane są atrybuty value kolejnych węzłów product.params
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<postalCode>postalCode</postalCode>
<city>city</city>
<nrb>nrb</nrb>
<senderData>senderData</senderData>
</customerData>
<verificationStatus>verificationStatus</verificationStatus>
<verificationStatusReasons>
<verificationStatusReason>reason1</verificationStatusReason>
<verificationStatusReason>reason2</verificationStatusReason>
<verificationStatusReason>reason3</verificationStatusReason>
</verificationStatusReasons>
<startAmount>999998.99</startAmount>
<recurringData>
<recurringAction>RecurringAction</recurringAction>
<clientHash>ClientHash</clientHash>
<expirationDate>YYYYMMDDhhmmss</expirationDate>
</recurringData>
<cardData>
<index>Index</index>
<validityYear>ValidityYear</validityYear>
<validityMonth>ValidityMonth</validityMonth>
<issuer>Issuer</issuer>
<bin>BIN</bin>
</cardData>
<product>
<subAmount>SubAmount</subAmount>
<params>
<param name="idBalancePoint" value="idBalancePoint"/>
<param name="invoiceNumber" value="invoiceNumber"/>
<param name="customerNumber" value="customerNumber"/>
</params>
</product>
</transaction>
</transactions>
<hash>Hash</hash>
</transactionList>
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3.1.2 Szczegółowy opis zachowania zmiany statusu weryfikacji
Płatność zakończona poprawnie (weryfikacja pozytywna lub negatywna)
Status Płatności

Status Weryfikacji

Szczegóły Weryfikacji

(paymentStatus) (verificationStatus) (verificationStatusReasons)

Opis

PENDING

PENDING

Puste

Klient wybrał metodę płatności.

SUCCESS

PENDING

Puste

Transakcja została opłacona, System
oczekuje na pozyskanie danych
wpłacającego z rachunku.

SUCCESS

PENDING

NEED_FEEDBACK

BM oczekuje na spełnienie warunków
formalnych przez Partnera.

SUCCESS

POSITIVE

SUCCESS

NEGATIVE

Puste

Weryfikacja przebiegła pozytywnie.

Lista szczegółowych powodów Weryfikacja negatywna.
dla negatywnej weryfikacji

Płatność nie zakończona poprawnie
Status Płatności

Status Weryfikacji

Szczegóły Weryfikacji

(paymentStatus) (verificationStatus) (verificationStatusReasons)

Opis

PENDING

PENDING

Puste

Klient wybrał metodę płatności.

FAILURE

PENDING

Puste

Transakcja nie została zakończona
poprawnie. Status weryfikacji nie
zostanie dostarczony.

3.1.3 Szczegółowe statusy transakcji
Komunikat ITN dla transakcji wejściowej zawiera oprócz statusu płatności (pole
paymentStatus) szczegółowy opis tego statusu (pole paymentStatusDetails). Opis ten
należy traktować informacyjnie, lista jego dozwolonych wartości jest ciągle powiększana i
pojawienie się nowych wartości nie może pociągać za sobą brak akceptacji komunikatu
ITN. Poniżej aktualne wartości, wraz z opisami.

Wartość pola

Znaczenie pola

Statusy ogólne (niezależne od Kanału Płatności)
AUTHORIZED

Transakcja zautoryzowana przez Kanał Płatności.
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ACCEPTED

Transakcja zatwierdzona przez Call Center (np. w
wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji).

REJECTED

Transakcja przerwana przez Kanał Płatności
(bank/agenta rozliczeniowego).

REJECTED_BY_USER

Transakcja przerwana przez Klienta.

INCORRECT_AMOUNT

Wpłacono kwotę różną od kwoty podanej przy starcie
transakcji.

EXPIRED

Transakcja przeterminowana.

CANCELLED

Transakcja anulowana przez Serwis Partnera lub Call
Center (np. na prośbę Klienta). Nie jest możliwe
wystartowanie nowej, ani kontynuowanie wcześniej
wystartowanej transakcji o tym samym OrderID.

RECURSION_INACTIVE

Błąd aktywności płatności cyklicznej.

ANOTHER_ERROR

Wystąpił inny błąd przy przetwarzaniu transakcji.

Statusy kartowe (specyficzne dla płatności kartowych);
UWAGA: N – opcjonalny kod błędu organizacji kartowej
CONNECTION_ERROR (N)

Błąd z połączeniem do banku wystawcy karty płatniczej.

CARD_LIMIT_EXCEEDED (N)

Błąd limitów na karcie płatniczej.

SECURITY_ERROR (N)

Błąd bezpieczeństwa (np. nieprawidłowy cvv).

DO_NOT_HONOR (N)

Odmowa autoryzacji w banku; sugerowany kontakt
klienta z wystawcą karty.

THREEDS_NEGATIVE (N)

Transakcja nieudana w systemie 3DS.

CARD_EXPIRED (N)

Karta nieważna.

INCORRECT_CARD_NUMBER (N)

Nieprawidłowy numer karty.

FRAUD_SUSPECT (N)

Podejrzenie fraudu (np. zagubiona karta itp).

STOP_RECURRING (N)

Rekurencja niemożliwa z powodu anulowania dyspozycji
klienta.

VOID

Transakcja porzucona lub błąd komunikacyjny.

UNCLASSIFIED (N)

Pozostałe błędy.

Statusy specyficzne dla płatności BLIK;
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INSUFFICIENT_FUNDS

Brak środków. Zalecane wyświetlenie Klientowi
komunikatu wyświetlenie informacji o treści:
"Płatność nieudana – odmowa banku. Sprawdź powód
odmowy w aplikacji bankowej.
Jeśli powodem jest przekroczenie limitu, możesz go
podwyższyć kontaktując się z bankiem.”

LIMIT_EXCEEDED

Błąd limitów (np. kwotowych). Zalecane wyświetlenie
Klientowi komunikatu wyświetlenie informacji o treści:
"Płatność nieudana – odmowa banku. Sprawdź powód
odmowy w aplikacji bankowej.
Jeśli powodem jest przekroczenie limitu, możesz go
podwyższyć kontaktując się z bankiem.”
Podano nieprawidłowy PIN podczas potwierdzania

BAD_PIN

transakcji

ISSUER_DECLINED,

Transakcja przerwana przez Klienta.

USER_DECLINED,
SEC_DECLINED
TIMEOUT i AM_TIMEOUT

Timeout w komunikacji z aplikacją mobilną banku.

USER_TIMEOUT

Timeout oczekiwania na potwierdzenie transakcji przez
Klienta.

3.2

Natychmiastowe powiadomienia o zmianie statusu produktu (IPN –
Instant Product Notification)

W przypadku Partnera korzystającego z rozszerzonej struktury (koszyka produktów z
wieloma punktami rozliczeń), System udostępnia niezależne powiadamianie o zmianach
statusów każdego z produktów. Taka usługa ma sens, jeśli poszczególne punkty rozliczeń
powinny otrzymywać własne powiadomienia. W tym przypadku konfiguracja IPN (adres do
powiadomień, umieszczane w komunikacie pola itp) przechowywana jest właśnie na
poziomie konfiguracji punktu rozliczeń. Struktura IPN jest podobna do ITN (rozszerzona
jedynie o węzeł product opisany w rozdziale, przykład w jego podrozdziale).

3.3

Natychmiastowe

powiadomienia

o

zmianie

statusu

transakcji

rozliczeniowej (ISTN – Instant Settlement Transaction Notification)
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Istnieje możliwość dostarczania komunikatów o wszystkich wypłatach (rozliczeniach,
wypłatach z salda i zwrotach) wykonywanych przez System w ramach usługi płatności.
Ponieważ usługa nie jest domyślnie uruchomiona, zapotrzebowanie na nią, wraz z adresem
do wysyłki ISTN, musi być przez Partnera zgłoszone w trakcie ustalania wymagań. W
przypadku skutecznego uruchomienia komunikacji ISTN, System niezwłocznie przekazuje
powiadomienia o fakcie zlecenia transakcji rozliczeniowej (ew. wypłatach/zwrotach) oraz
zmianie jej statusu. Potwierdzenia przesyłane są, na ustalony w trakcie dodawania
konfiguracji Serwisu Partnera, adres na serwerze Serwisu Partnera:
https://sklep_nazwa/odbior_informacji_o_rozliczeniu
Powiadomienie to polega na wysłaniu przez System dokumentu XML zawierającego nowe
statusy transakcji. Dokument wysyłany jest protokołem HTTPS, ew. HTTP (dozwolone porty
80 i 443). Dokument przesyłany jest metodą POST, jako parametr HTTP o nazwie
transactions. Parametr ten zapisany jest mechanizmem kodowania transportowego
Base64. Format dokumentu jest następujący:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transactionList>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<transactions>
<transaction>
<isRefund>true/false</isRefund>
<productID>ProductID</productID>
<orderID>OrderID</orderID>
<orderOutID>OrderOutID</orderOutID>
<remoteID>RemoteID</remoteID>
<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
<amount>999999.99</amount>
<currency>PLN</currency>
<transferDate>YYYYMMDDhhmmss</transferDate>
<transferStatus>TransferStatus</transferStatus>
<transferStatusDetails>TranasferStatusDetails</transferStatusDeta
ils>
<title>Title</title>
<receiverBank>ReceiverBank</receiverBank>
<receiverNRB>ReceiverNRB</receiverNRB>
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<receiverName>ReceiverName</receiverName>
<receiverAddress>ReceiverAddress</receiverAddress>
<senderBank>SenderBank</senderBank>
<senderNRB>SenderNRB</senderNRB>
</transaction>
</transactions>
<hash>Hash</hash>
</transactionList>
Poniżej opis zwracanych parametrów:

Kolejność
do Hash
1

Nazwa
serviceID

Wyma
gany
TAK

Typ
string{1,10}

Opis
Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w
trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie
identyfikuje Serwis Partnera w Systemie
płatności online.

2

isRefund

NIE

Boolean

Informacja, czy ISTN dotyczy zwrotu transakcji
(true), czy normalnego rozliczenia (false).

3

productID

NIE

string{1,36}

Identyfikator rozliczanego produktu z koszyka
produktów transakcji wejściowej, wartość pola
musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

4

orderID

NIE

string{1,32}

Identyfikator transakcji wejściowej o długości do
32 znaków alfanumerycznych alfabetu
łacińskiego, wartość pola musi być unikalna
dla Serwisu Partnera.

5

orderOutID

NIE

string{1,32}

Identyfikator transakcji wyjściowej o długości do
32 znaków alfanumerycznych alfabetu
Łacińskiego. Pole może być nadawane przez
Serwis (w przypadku zlecenia rozliczenia) lub
przez System płatności online.

6

remoteID

NIE

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
wejściowej nadany przez System płatności
online (podany jeśli do rozliczenia dowiązana
jest jedna wpłata).

7

remoteOutID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
rozliczeniowej nadany przez System płatności
online.
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8

amount

TAK

amount

Kwota transakcji. Jako separator dziesiętny
używana jest kropka - '.' Format: 0.00;
maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2
po kropce.

9

currency

TAK

string{1,3}

Waluta transakcji.

40

transferDate

NIE

string{14}

Moment zautoryzowania transakcji,
przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.
Występuje jedynie dla
transferStatus=SUCCESS.

41

transferStatus

TAK

enum

Status autoryzacji transakcji rozliczeniowej,
przyjmuje wartości:
PENDING – przelew oczekuje na wykonanie.
SUCCESS – przelew zlecono do banku.
FAILURE – nie można wykonać przelewu, np.
błędny numer rachunku.

42

transferStatusDe

NIE

enum

tails

Szczegółowy status transakcji, wartość może
być ignorowana przez Serwis Partnera.
Przyjmuje poniższe wartości, lista może zostać
rozszerzona:
AUTHORIZED – transakcja przekazana do
realizacji w banku.
CONFIRMED – transakcja potwierdzona w banku
(fizycznie wysłane pieniądze).
CANCELLED – transakcja anulowana przez
Serwis Partnera lub Call Center (np. na prośbę
Serwisu).
ANOTHER_ERROR – wystąpił inny błąd przy
przetwarzaniu transakcji.

43

title

NIE

string42{1,140 Tytuł przelewu rozliczającego transakcję. W
}

niektórych przypadkach, niezależnych od BM
tytuł przelewu rozliczeniowego może zostać
samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, z
którego nastąpiło rozliczenie.

44

receiverBank

NIE

string{1,64}

Nazwa banku, do którego System wykonał
przelew.

42

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!@#%^*()_=+[]{};:?
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45

receiverNRB

NIE

string{26}

NRB odbiorcy przelewu.

46

receiverName

NIE

string43{1,140 Nazwa odbiorcy przelewu.
}

47

receiverAddress

NIE

string44{1,140 Adres odbiorcy przelew.
}

48

senderBank

NIE

string{1,64}

Nazwa banku, za pomocą którego System
wykonał przelew.

49

senderNRB

NIE

string{26}

NRB nadawcy przelewu.

nd.

hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

Element hash służy do autentykacji dokumentu. Opis sposobu obliczania skrótu znajduje
się w rozdziale Bezpieczeństwo.
W odpowiedzi na powiadomienie oczekiwany jest tekst w formacie XML (nie kodowany
Base64), zwracany przez Serwis Partnera w tej samej sesji HTTP, zawierający
potwierdzenie otrzymania statusu transakcji. Struktura potwierdzenia jest następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<confirmationList>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<transactionsConfirmations>
<transactionConfirmed>
<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
<confirmation>Confirmation</confirmation>
</transactionConfirmed>
</transactionsConfirmations>
<hash>Hash</hash>

43

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!@#%^*()_=+[]{};:?
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</confirmationList>
Element confirmation służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności transakcji
przez Serwis Partnera. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności
wartości parametru serviceID, a także weryfikację zgodności wyliczonego skrótu z
wartością przekazaną w polu hash.
Przewidziano dwie wartości tego elementu:
a) CONFIRMED – parametr hash jest zgodny – transakcja autentyczna;
b) NOTCONFIRMED – parametr hash jest niezgodny– transakcja nieautentyczna;
Element hash służy do autentykacji dokumentu. Opis sposobu obliczania skrótu znajduje
się w rozdziale Bezpieczeństwo.
W wypadku braku poprawnej odpowiedzi na wysłane powiadomienia, System podejmie
kolejne próby przekazania nowego statusu po upływie określonego czasu. Serwis Partnera
powinien wykonywać własną logikę biznesową, jedynie po pierwszym komunikacie o
danym statusie płatności. Schemat opisujący planowe ponawianie ISTN w rozdziale. Zaleca
się również zapoznanie z rozdziałem dotyczącym monitoringu.
3.3.1 Szczegółowy

opis

zachowania

i

zmiany

statusów

rozliczenia

(transferStatus)
W podstawowym modelu, System dostarczy jedynie status SUCCESS, możliwe jest jednak
dokładniejsze powiadamianie. Opcja pełna powinna być zgłoszona podczas integracji i
wiąże się z poniższym schematem przejść statusów.

Zlecenie transakcji rozliczeniowej powoduje wysłanie statusu PENDING. Później system
dostarczy SUCCESS lub FAILURE. Dla transakcji, dla której wystąpił status SUCCESS,
nie powinna już nastąpić zmiana statusu na FAILURE. Może jednakże nastąpić zmiana
statusu szczegółowego (kolejne komunikaty o zmianie statusu szczegółowego są jedynie
informacyjne i nie powinny pociągać za sobą ponownego wykonywania żadnej logiki
biznesowej).
W szczególnych przypadkach (np. błąd w banku) transakcja pierwotnie potwierdzona,
może zostać przekazana do ponownego wykonania, a więc zmienić swój status na
PENDING i ponownie na SUCCESS.
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Innym szczególnym przypadkiem może być status FAILURE (np. po błędzie wewnętrznym
Systemu), następnie zastąpiony statusem SUCCESS.
3.4

Monitoring komunikacji ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN

System wykonuje cykliczne odpytania adresu ITN/ISTN/RPAN/RPDN w celu wykrycia
ewentualnych problemów z połączeniem, nieprawidłowego certyfikatu serwera itp. Analiza
następuje na podstawie kilku, najczęściej pustych żądań typu GET i POST. Domyślna
częstotliwość wykonywania reguł sprawdzających to 1h.
Serwis

Partnera

powinien

uwzględnić

istnienie

tego

mechanizmu

podczas

ewentualnego logowania komunikatów/powiadamianiu o płatnościach. Wskazane są
odpowiedzi statusem HTTP 200 na odpytania monitoringowe.
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4. Usługi dodatkowe
4.1

Odpytywanie o listę aktualnie dostępnych Kanałów Płatności

Aby zbudować w Serwisie widok wyboru metody płatności, System umożliwia zdalne
odpytanie o aktualną listę kanałów płatności. W tym celu należy wywołać metodę
gatewayList (https://host_bramki/gatewayList/v2) z odpowiednimi

parametrami

(w

formacie JSON). Wszystkie parametry przekazywane są za pomocą technologii REST.
Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów.
Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8. Poniżej lista
dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

ServiceID

TAK

integer

Identyfikator Serwisu Partnera.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości
32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego
(np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna
dla Serwisu Partnera.

3

nd.

Currencies

Hash

TAK

TAK

string {0,

Lista walut, których lista dostępnych kanałów ma

1000}45

być zwrócona.

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

Przykładowy komunikat:
{
"ServiceID": 47498,
"MessageID": "11111111111111111111111111111111",
"Hash":"aeaa52d56d9f0f4906e9affc7719911584c0eaef2c88178ffd1e20771db0fe07",
"Currencies":"PLN,EUR”
}

W odpowiedzi na żądanie zwracana jest (w tej samej sesji HTTP) lista, zawierająca
kolejne Kanały płatności (gatewayID), ich nazwę, typ, opis, adres logotypu oraz informację
o stanie oraz aktualności statusu (będzie on odświeżany co kilka minut). Poniżej opis tych
pól:

45

Lista powinna być minimum jednoelementowa. Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.
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Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma

Typ

gany

1

result

TAK

string{1,5}

2

errorStatus

TAK

string{1,100}

3

description

TAK

string{1,500}

4

serviceID

TAK

string{1,10}

Opis
Status odpowiedzi. Dopuszczalne wartości:
OK, ERROR
Status błędu, wypełniany w przypadku
błędu (w przeciwnym wypadku null).
Opis błędu, wypełniany w przypadku błędu
(w przeciwnym wypadku null).
Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z
żądania metody.

5

messageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych
alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID);
pochodzi z żądania metody.

gatewayList

NIE

lista

Lista zawierająca kolejne kanały płatności
(pusta w przypadku braku
skonfigurowanych kanałów płatności).

6

gatewayID

TAK

integer{1,5}

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą,
którego Klient może uregulować płatność.

7

gatewayName

TAK

string{1,200}

Nazwa Kanału Płatności, którą można
wyświetlić na liście dostępnych banków.

8

gatewayType

NIE

string{1,30}

Typ, służący przede wszystkim do
grupowania Kanałów Płatności na ich liście.
Parametr przyjmuje aktualnie poniższe
wartości, ale lista ta może zostać
rozszerzona:
- PBL – najliczniejsza grupa kanałów, w
których autoryzacja płatności odbywa się po
automatycznym przekierowaniu i
uzupełnieniu danych do przelewu w
bankowości elektronicznej.
- Szybki Przelew – uzupełnienie powyższej
grupy o banki, niewspierające
automatycznego uzupełniania danych do
przelewu po zalogowaniu do bankowości
elektronicznej (opis w podrozdziale wyżej).
- BLIK – szybkie płatności z aplikacji
mobilnej (opis w rozdziale wyżej).
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- Karta płatnicza – płatność z podaniem
danych kartowych (na bezpiecznej formatce
kartowej BM, na natywnej formatce w
aplikacji mobilnej, lub za pomocą iFrame).
- Portfel elektroniczny – płatność z użyciem
instrumentów typu Visa, Google Pay, Apple
Pay etc (opis we wstępie rozdziału).
- Płatność automatyczna – płatność z
użyciem zapisanej w Systemie karty (opis w
rozdziale)
- Raty online – płatności z użyciem
produktów ratalnych.
9

bankName

NIE

string{1,32}

Nazwa banku.

10

iconURL

NIE

string{1,100}

Adres, z którego można pobrać logotyp
Kanału Płatności.

11

state

TAK

string{1,64}

Informacja o stanie dostępności kanału:
- OK – kanał dostępny.
- TEMPORARY_DISABLED – kanał chwilowo
niedostępny (np. z powodu prac po stronie
banku).
- DISABLED – kanał niedostępny (usługa
zawieszona na dłuższy okres).

12

stateDate

NIE

string{1,19}

Moment ostatniej aktualizacji statusu
Kanału Płatności; przykładowa wartość:
2014-10-30 07:54:50.

13

gatewayDescriptio

NIE

string{1,1000} Opcjonalne pole opisujące kanał płatności.

n
14

inBalanceAllowed

Można wyświetlić po jego zaznaczeniu.
NIE

boolean

Informacja, czy kanał może być użyty (po
uzgodnieniach biznesowych) do zasilania
salda przedpłaconego (start transakcji z
użyciem parametru
TransactionSettlementMode=NONE).

15

minValidityTime

NIE

integer

Minimalny czas ważności transakcji w
minutach. Pojawia się dla kanałów gdzie
ustalenie statusu płatności trwa dłużej niż
zwykle.

currencyList

TAK

lista

Lista zawierająca waluty dostępne dla
kanału płatności, wraz z ograniczeniami
kwot.
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1646

currency

TAK

String {3}47

Waluta, którą można opłacić tym kanałem.
W przypadku dostępności danego kanału
płatności w wielu walutach, lista będzie
zawierać więcej, niż jeden element.

1748

minAmount

NIE

amount

Minimalna kwota transakcji, którą można
opłacić tym kanałem. Jako separator
dziesiętny używana jest kropka - '.' Format:
0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed
kropką i 2 po kropce. Pole występuje tylko
dla niektórych kanałów, wartość jest
wyrażona w walucie pola currency.

1849

maxAmount

NIE

amount

Maksymalna kwota transakcji, którą można
opłacić tym kanałem. Jako separator
dziesiętny używana jest kropka - '.' Format:
0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed
kropką i 2 po kropce. Pole występuje tylko
dla niektórych kanałów, wartość jest
wyrażona w walucie pola currency.

nd.

hash

TAK

string{1,128}

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez Serwis
Partnera jest obowiązkowa.

Przykładowa odpowiedź:
{
"result": "OK",
"errorStatus": null,
"description": null,
"serviceID": "47498",
"messageID": "11111111111111111111111111111111",
"gatewayList": [
{
"gatewayID": 1500,
"gatewayName": "PBC płatność testowa",
"gatewayType": "PBL",
"bankName": "NONE",
"iconURL": "https://platnosci.bm.pl/pomoc/grafika/1500.gif",

46

Do liczenia wartości Hash pobierane są wartości kolejnych węzłów currencyList

47

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.

48

Do liczenia wartości Hash pobierane są wartości kolejnych węzłów currencyList

49

Do liczenia wartości Hash pobierane są wartości kolejnych węzłów currencyList
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"state": "OK",
"stateDate": "2020-08-17 16:45:05",
"gatewayDescription": null,
"inBalanceAllowed": false,
"minValidityTime": 5,
"currencyList": [
{
"currency": PLN,
"minAmount": 1.00,
"maxAmount": 30000.00
}
]
},
{
"gatewayID": 1800,
"gatewayName": "mBank PSD2",
"gatewayType": "PBL",
"bankName": "NONE",
"iconURL": "https://platnosci.bm.pl/pomoc/grafika/3.gif",
"state": "OK",
"stateDate": "2020-08-17 16:45:05",
"gatewayDescription": null,
"inBalanceAllowed": true,
"currencyList": [
{
"currency": PLN,
"minAmount": 0.01
},
{
"currency": EUR
}
]
}
],
"hash": "d3ffb125bd1effeb27f46af7fcbada36fb1b9df0ff81438db98ecd06f502c8b9",
}

UWAGA: Wynik odpytania metody powinno się co odświeżać 1-2h (zbyt częste wołanie
gatewayList zwiększy obciążenie obu systemów, nie wnosząc wiele korzyści). W przypadku
braku lub nieprawidłowej odpowiedzi, należy wyświetlić ostatnią znaną (poprawną)
konfigurację Kanałów Płatności (to drugi powód do przechowywania tymczasowej kopii
gatewayList w Serwisie Partnera). Jako nieprawidłową odpowiedź należy traktować pustą
odpowiedź, timeout, nieprawidłowy Hash, bądź pustą listę węzłów gateway.

4.2

Odpytywanie o listę aktualnie dostępnych zgód formalnych

Celem rozdziału jest opis integracji umożliwiający używanie listy płatności osadzonej w
serwisie

(lub

aplikacji

mobilnej),

w

możliwie

przyjazny

sposób

(bez

kroków
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przejściowych50). Aby tego dokonać, należy wyświetlić odpowiednie treści formalne (a więc
klauzule informacyjne oraz ew. regulaminy) już w momencie wyboru formy płatności, a
następnie przekazać do Systemu Płatności Online potwierdzenie ich wyświetlenia oraz ew.
akceptacji (w postaci identyfikatorów odpowiednio klauzul/regulaminów akceptowanych
przez Płatnika).
System umożliwia zdalne odpytanie o aktualną listę obowiązków i powiązanych treści
formalnych. W tym celu należy wywołać metodę legalData (https://host_bramki/legalData)
z odpowiednimi parametrami (w formacie JSON). Wszystkie parametry przekazywane są
za pomocą technologii REST. Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i
wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w
UTF-8. Poniżej lista dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

ServiceID

TAK

integer

Identyfikator Serwisu Partnera.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości
32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego
(np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna
dla Serwisu Partnera.

3

GatewayID

TAK

Integer{1,5}

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą, którego
Klient zamierza uregulować płatność.

4

Language

TAK

string{2}51

Język, w jakim są prezentowane treści w Serwisie.

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

Przykładowy komunikat:
{
"ServiceID": 102422,
"MessageID": "11111111111111111111111111111111",
"GatewayID": 1500,
"Language": "PL",
"Hash":"61789013d932e2bc728d6206f7e9222b93e3176f7f07f6aa8cce1ccd65afaf0d"
}

50

W niektórych przypadkach zamiast kroku przejściowego, standardowe zachowanie systemu przewiduje
blokadę startu transakcji.
51
Dopuszczalne wartości PL, EN, DE, CS, ES, FR, IT, SK, RO, HU, UK. Użycie wartości innych, niż PL powinno
być potwierdzone w trakcie integracji i zależeć od faktycznego wyboru (przez Klienta) języka w Serwisie.
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W odpowiedzi na żądanie zwracana jest (w tej samej sesji HTTP) lista, zawierająca kolejne
treści formalne w postaci: ID, typ i brzmienie treści, ich umiejscowienie w Serwisie, adres
do regulaminu oraz inne informacje dodatkowe.
Poniżej opis tych pól:
Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma

Typ

gany

1

result

TAK

string{1,5}

2

errorStatus

TAK

string{1,100}

3

description

TAK

string{1,500}

4

serviceID

TAK

string{1,10}

Opis
Status odpowiedzi. Dopuszczalne wartości:
OK, ERROR
Status błędu, wypełniany w przypadku
błędu (w przeciwnym wypadku null).
Opis błędu, wypełniany w przypadku błędu
(w przeciwnym wypadku null).
Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z
żądania metody.

5

messageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych
alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID);
pochodzi z żądania metody.

6

gatewayID

TAK

integer{1,5}

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą,
którego Klient może uregulować płatność.

7

language

TAK

string{2}

Język, w jakim System zwraca treści
(klauzule i regulaminy).

8

serviceModel

TAK

string{1,20}

Pole oznaczające model, w którym pracuje
serwis, na potrzeby ew. przyszłych
wytycznych w oparciu o te wartości
(aktualnie o wartościach: MERCHANT,
PAYER). W tym momencie powinno być
ignorowane.

regulationList

TAK

lista

Lista zawierająca treści formalne dostępne
dla kanału płatności.

9

regulationID

TAK

integer{1,10}

Identyfikator treści formalnej, który (w
przypadku jego akceptacji przez Klienta)
powinien być przekazany w parametrze
startowym DefaultRegulationAcceptanceID,
lub RecurringAcceptanceID (odpowiednio
dla typu DEFAULT i RECURRING – dalej o
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tym na końcu rozdziału). Sposób akceptacji
określają pola showCheckbox i
isCheckboxRequired.
UWAGA: ta wartość może się powtarzać dla
wywołań o różnych GatewayID, gdyż
regulaminy są przyporządkowane raczej
grupie kanałów płatności, a nie
pojedynczym kanałom.
10

type

TAK

string{1,64}

Typ obowiązku formalnego. Przewidziane
wartości:
- DEFAULT – klauzula (lub klauzule) oraz
regulamin płatności w modelu usługi
świadczonej przez BM na rzecz Klienta.
- RECURRING – klauzule (lub klauzule) oraz
regulamin płatności automatycznej.
Wartość dostępna tylko, jeśli
skonfigurowana jest usługa płatności
automatycznej.
- PSD2 – klauzula dedykowana kanałom
typu PSD2 (w tej chwili wartość nie jest
używana).
- RODO – klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych.
- PRIVACY - klauzula informacyjna
dotycząca polityki prywatności.

11

url

NIE52 string{1,500}

Adres do pliku z regulaminem (do
samodzielnego osadzenia w Serwisie –
standardowo jeśli tak stanowi obowiązek
formalny, powinien być częścią jednej z
jego klauzul, tj. pola inputLabel).

labelList

TAK

lista

Lista zawierająca klauzule dostępne dla
danego obowiązku formalnego (obowiązek
formalny może wymagać wyświetlenia
jednej lub więcej treści).

52

Pojawia się w przypadku wystąpienia dokumentu powiązanego ze zgodą.
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12

labelID

TAK

integer{1,10}

Identyfikator klauzuli, przekazywane na
potrzeby diagnostyczne (może być przez
Partnera ignorowany).

13

inputLabel

TAK

string{1,500}

Treść klauzuli do wyświetlenia w Serwisie w
powiązaniu z odpowiednim regulationID. W
niektórych przypadkach może zawierać link
do regulaminu.

14

placement

NIE

string{1,64}

Informacja, stanowiąca sugestię, gdzie
umieścić klauzule. Aktualne wartości:
- TOP_OF_PAGE – na górze Serwisu (np. w
okolicach logo/bannera górnego).
- NEAR_PAYWALL – w okolicach listy
kanałów płatności (bezpośrednio nad, pod
lub obok).
- ABOVE_BUTTON – nad przyciskiem
„Rozpocznij płatność”.
- BOTTOM_OF_PAGE – na samym dole
strony (zazwyczaj dotyczy klauzul
informacyjnych RODO, PRIVACY).

15

showCheckbox

TAK

boolean

Informacja, czy klauzula powinna być
wyświetlana obok checkboxa do akceptacji
użytkownika.

16

checkboxRequired

TAK

boolean

Informacja, czy wyświetlany
Checkbox musi być zaakceptowany przez
użytkownika, aby móc kontynuować
płatność.
UWAGA: W przypadku wartości true, należy
zablokować przycisk „Rozpocznij płatność”,
do czasu zaznaczenia checkboxa.

nd.

hash

TAK

string{1,128}

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez Serwis
Partnera jest obowiązkowa.

Przykładowa odpowiedź:
{
"serviceID": "102422",
"messageID": "11111111111111111111111111111111",
"gatewayID": "1500",
"language": "PL",
"serviceModel": "PAYER",
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"regulationList": [
{
"regulationID": 6288,
"type": "RECURRING",
"url": "https://host/path?params",
"labelList": [
{
"labelID": 1,
"inputLabel": "<ul><li>\r\n
Zapoznałem się i akceptuję <a id=\"regulation
s_pdf\" target=\"_blank\" href=https://host/path?params>Regulamin świadczenia usług płatniczyc
h</a> oraz <a class=\"privacypolicy\" href=\"https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/politykaprywatnosci.pdf\" target=\"_blank\">Politykę prywatności</a></li><li>\r\n
Chcę aby u
sługa została zrealizowana niezwłocznie, a w przypadku odstąpienia od umowy, wiem, że nie otrzy
mam zwrotu poniesionych kosztów za usługi zrealizowane na moje żądanie do chwili odstąpienia od
umowy\r\n
</li></ul>",
"placement": "ABOVE_BUTTON",
"showCheckbox": true,
"checkboxRequired": true
}
]
},
{
"regulationID": 1,
"type": "PRIVACY",
"labelList": [
{
"labelID": 1,
"inputLabel": " Blue Media korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie,
wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z <a class=\"privacypolicy\" href=\"https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/politykaprywatnosci.pdf\" target=\"_blank\">Polityką prywatności Blue Media S.A. </a> Możesz
samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki lub
oprogramowania urządzenia.
"placement": "BOTTOM_OF_PAGE",
"showCheckbox": false,
"checkboxRequired": false
}
]
}
],
"hash": "61789013d932e2bc728d6206f7e9222b93e3176f7f07f6aa8cce1ccd65afaf0d",
"result": "OK",
"errorStatus": null,
"description": null
}

Opis obsługi odpowiedzi
Ponieważ wymogi formalne dotyczące treści klauzul, ich rozmieszczenie oraz sposób
akceptacji zależą od stosowanego kanału płatniczego, metoda ta powinna być wywoływana
każdorazowo po jego wyborze (dlatego właśnie przekazany musi być parametr
GatewayID). Odpowiednie treści i zachowanie powinny być dynamicznie dostosowywane
do odpowiedzi z Systemu (np. powinien pojawić się wymagany checkbox z klauzulą
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informacyjną oraz linkiem do regulaminu). Oczywiście, aby aplikacja działała szybko, mile
widziane jest używanie cache do zapamiętywania odpowiedzi niedawno wykonanych
wywołań (np. na 15 minut).
Wyświetlona (i ew. zatwierdzona) w momencie przejścia do płatności zgoda, powinna być
potwierdzona w Systemie poprzez dołączenie do komunikatu startu transakcji w
parametrze startowym jej identyfikatora (a więc odpowiednią wartość regulationID). W
zależności od wartości pola type regulaminu:
- dla wyświetlanej/akceptowanej klauzuli o type=DEFAULT:
a. do parametru DefaultRegulationAcceptanceID powinna trafiać jej wartość regulationID;
b. do parametru DefaultRegulationAcceptanceState powinna trafić wartość ACCEPTED oraz
c. do parametru DefaultRegulationAcceptanceTime powinna trafić wartość odpowiadająca
chwili akceptacji zgody poprzez zaznaczenie checkboxa oraz kliknięcie przycisku
„Rozpocznij płatność”
- dla wyświetlanej/akceptowanej klauzuli o type=RECURRING:
a. do parametru RecurringAcceptanceID powinna trafiać jej wartość regulationID;
b. do parametru RecurringAcceptanceState powinna trafić wartość ACCEPTED oraz
c. do parametru RecurringAcceptanceTime powinna trafić wartość odpowiadająca chwili
akceptacji zgody poprzez zaznaczenie checkboxa oraz kliknięcie przycisku „Rozpocznij
płatność”
Pola (np. serviceModel, url, labelID) i wartości pól (np. PSD2, RODO, PRIVACY) metody
legalData nie są wymagane do obsługi, ale należy przewidzieć możliwość ich występowania
w odpowiedzi na żądanie.
4.3

Odpytanie o stan salda

Dla wszystkich serwisów możliwe jest odpytanie o aktualny stan salda. W tym celu należy
wywołać

metodę

balanceGet

(https://domena_bramki/webapi/balanceGet)

z

odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST
(Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter
zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów
powinny być kodowane w UTF-8. Poniżej lista dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis
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1

ServiceID53

TAK

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera.

1

BalancePointID54

TAK

string{1,10}

Identyfikator Punktu Rozliczeń.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych
alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID),
wartość pola musi być unikalna dla Serwisu
Partnera.

3

PlenipotentiaryID

NIE55 string{8,8}

Identyfikator pełnomocnika. Jeżeli jest
obecny to do obliczania Hash jest używany
klucz współdzielony pełnomocnika, a nie
główny klucz serwisu/punktu rozliczeń.
Wpływa też na Hash w odpowiedzi na ten
komunikat.

nd.

Hash

TAK

string{1,128}

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Stosowany jest klucz
współdzielony przypisany do zastosowanego
identyfikatora konfiguracji (Serwisu, bądź
Punktu Rozliczeń). Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez Serwis
Partnera jest obowiązkowa.

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML,
zawierający potwierdzenie przyjęcia operacji do realizacji

lub opis błędu (struktura

komunikatu błędu opisana tutaj). Struktura potwierdzenia jest następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<balanceGet>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<messageID>MessageID</messageID>
<balance>Balance</balance>

53

Wymagane jedno z pól ServiceID/BalancePointID. Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania
żądania oraz błąd http.
54
Wymagane jedno z pól ServiceID/BalancePointID. Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania
żądania oraz błąd http.
55
Użycie pola niemożliwe, bez specjalnych uzgodnień biznesowych.
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<currency>Currency</currency>
<hash>Hash</hash>
</balanceGet>
,lub
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<balanceGet>
<balancePointID>BalancePointID</balancePointID>
<messageID>MessageID</messageID>
<balance>Balance</balance>
<currency>Currency</currency>
<hash>Hash</hash>
</balanceGet>

Poniżej opis tych pól:
Kolejność
do HASH
1

Nazwa

Wymagany

serviceID56

TAK

Typ
string{1,10}

Opis
Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi
z żądania metody.

1

balancePointID57

TAK

string{1,10}

Identyfikator Punktu rozliczeń; pochodzi
z żądania metody.

2

messageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu
o długości 32 znaków alfanumerycznych
alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID);
pochodzi z żądania metody.

3

balance

TAK

amount

Wartość salda; jako separator dziesiętny
używana jest kropka - '.' Format: 0.00.

4

currency

TAK

string{1,3}58

Waluta salda.

nd.

hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Stosowany jest klucz

56

Zwrócone zostanie jedno z pól serviceID/balancePointID.

57

Zwrócone zostanie jedno z pól serviceID/balancePointID.

58

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.
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współdzielony przypisany do
zastosowanego identyfikatora
konfiguracji (Serwisu, bądź Punktu
Rozliczeń). Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez Serwis
Partnera jest obowiązkowa.

4.4

Zasilanie salda

Dla serwisów posiadających saldo w Systemie, możliwe jest wykonanie operacji zasilenia
salda na poczet przyszłych zwrotów. W tym celu należy wykonać start transakcji z
parametrem TransactionSettlementMode o wartości NONE oraz Amount wskazującym
kwotę zasilenia. Skorzystanie z przedtransakcji pozwoli na proste dostarczenie gotowej
transakcji do płatnika (np. podając w CustomerEmail adres księgowości Partnera).
UWAGA: Usługa musi zostać uzgodnienia z opiekunem biznesowym. W modelu Marketplace
konieczne będzie ponadto zbudowanie koszyka produktów wskazującego jaki Punkt
Rozliczeń (BalancePointID) ma zostać zasilony.
4.5

Wypłaty z salda

Dla serwisów posiadających saldo w Systemie, możliwe jest wykonanie operacji wypłaty
całości, bądź części salda na zdefiniowany rachunek do rozliczeń. W tym celu należy
wywołać

metodę

balancePayoff

(https://domena_bramki/webapi/balancePayoff)

z

odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST
(Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter
zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów
powinny być kodowane w UTF-8. Poniżej lista dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH
1

59

Nazwa
ServiceID59

Wyma
gany
TAK

Typ
string{1,10}

Opis
Identyfikator Serwisu Partnera.

Wymagane jedno z pól ServiceID/BalancePointID. Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania
żądania oraz błąd http.
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1

BalancePointID60

TAK

string{1,10}

Identyfikator Punktu Rozliczeń.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych
alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID),
wartość pola musi być unikalna i
wskazywać konkretne zlecenie wypłaty w
Serwisie Partnera. Weryfikacja unikalności
po stronie Systemu pozwala na
ponawianie MessageID w przypadku
problemów z komunikacją (ponowienie tej
wartości skutkować będzie potwierdzeniem
zlecenia, bez ponownego wykonania w
Systemie).

3

Amount

NIE

amount

Kwota wypłaty z salda (nie może być
większa niż aktualne saldo serwisu); nie
podanie tego parametru skutkuje wypłatą
całości środków zgromadzonych na
saldzie; jako separator dziesiętny używana
jest kropka - '.' Format: 0.00.

4

Currency

NIE

string{1,3}61

Waluta wypłaty; domyślną walutą jest PLN
(użycie innej waluty musi być uzgodnione
w trakcie integracji); w ramach ServiceID
obsługiwana jest jedna waluta.

5

CustomerNRB

NIE

string{26}62

Numer rachunku, na który ma być
wykonana wypłata z salda; domyślnie
konfiguracja wypłat nie zezwala na
definiowanie tej wartości w żądaniu
metody balancePayoff (należy takie
zapotrzebowanie zgłosić w trakcie
integracji).
UWAGA: W niektórych modelach użycie
tego pola może następować jedynie w

60

Wymagane jedno z pól ServiceID/BalancePointID. Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania
żądania oraz błąd http.
61
Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.
62

Dopuszczalne tylko cyfry. Jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski, wtedy
pole przenosi IBAN i oczekiwany zakres danych pola zmienia się na: alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego
(min. 15, max. 32 znaki).
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przypadku żądań z listy zaufanych IP oraz
zastosowaniu jednego z 3 dodatkowych
elementów (ich brak spełnienia kończy się
wtedy błędem
CUSTOMER_NRB_NOT_AUTHORIZED):
- zabezpieczenie komunikacji certyfikatem
klienckim lub
- zabezpieczenie komunikacji tunelem
IPSec lub
- użycie wartości parametru CustomerNRB
z listy zaufanych rachunków.
Administratorzy panelu Systemu
(https://oplacasie.bm.pl/admin/) mogą
samodzielnie aktualizować listy zaufanych
IP i NRB w zakładce 'Kontrola dostępu'
konfiguracji serwisu.
6

SwiftCode

NIE

string{8,11}63 Kod swift odpowiadający podanemu
numerowi rachunku.

7

ForeignTransferMode

NIE

string{4,5}64

System jakim ma zostać wykonany
zagraniczny przelew rozliczeniowy:
SEPA - (Single Euro Payments Area) możliwy do wykonania przelewu w walucie
Euro w obrębie państw członkowskich Unii
Europejskiej, jak i innych państwach na
terenie Starego Kontynentu, np. Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii,
Monako czy Andory,
SWIFT - przelewy zagraniczne niemożliwe
do wykonania za pomocą SEPA (np. inna
waluta niż Euro), wiąże się z wyższymi
kosztamy wykonania przelewu, niż w
przypadku SEPA.

63

Dopuszczalne tylko cyfry. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków
spoza Polski.
64
Dopuszczalne wartości: SEPA i SWIFT. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie
rachunków spoza Polski.
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8

ReceiverName

NIE

string{35}65

Nazwa odbiorcy wypłaty z salda;
domyślnie konfiguracja wypłat nie zezwala
na definiowanie tej wartości w żądaniu
metody balancePayoff (należy takie
zapotrzebowanie zgłosić w trakcie
integracji).

9

Title

NIE

string{32}66

Tytuł wypłaty z salda; domyślnie
konfiguracja wypłat nie zezwala na
definiowanie tej wartości w żądaniu
metody balancePayoff (należy takie
zapotrzebowanie zgłosić w trakcie
integracji). W niektórych przypadkach,
niezależnych od BM, ten tytuł może zostać
samodzielnie zmodyfikowany przez Bank.

10

RemoteRefID

NIE

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
wejściowej nadany przez System oraz
przekazywany do Partnera w komunikacie
ITN transakcji wejściowej. Wartość w tym
komunikacie służy wskazaniu instrumentu
płatniczego (karty, rachunku etc), który
ma zostać użyty do wykonania wypłaty.

11

InvoiceNumber

NIE

string{1,100} Numer dokumentu finansowego w
Serwisie. W tym komunikacie wartość
służy wskazaniu faktury korygującej
powiązanej z wypłatą.

12

PlenipotentiaryID

NIE67 string{8,8}

Identyfikator pełnomocnika. Jeżeli jest
obecny to do obliczania Hash jest używany
klucz współdzielony pełnomocnika, a nie
główny klucz serwisu/punktu rozliczeń.
Wpływa też na Hash w odpowiedzi na ten
komunikat.

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale

65

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()=[]{};:?
66
Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()"
67
Użycie pola niemożliwe, bez specjalnych uzgodnień biznesowych.

75 | S t r o n a

Bezpieczeństwo. Stosowany jest klucz
współdzielony przypisany do
zastosowanego identyfikatora konfiguracji
(Serwisu, bądź Punktu Rozliczeń).
Weryfikacja zgodności wyliczonego
skrótu przez Serwis Partnera jest
obowiązkowa.

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML,
zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu (np. dla niewystarczającego
salda;

struktura

komunikatu

błędu

opisana

tutaj).

Struktura

potwierdzenia

następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<balancePayoff>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<messageID>MessageID</messageID>
<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
<hash>Hash</hash>
</balancePayoff>
lub
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<balancePayoff>
<balancePointID>BalancePointID</balancePointID>
<messageID>MessageID</messageID>
<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
<hash>Hash</hash>
</balancePayoff>

Poniżej opis tych pól:
Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

jest
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1

serviceID68

TAK

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z
żądania metody.

1

balancePointID69

TAK

string{1,10}

Identyfikator Punktu rozliczeń; pochodzi z
żądania metody.

2

messageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu
łacińskiego (np. na bazie UID); pochodzi z
żądania metody.

3

remoteOutID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
rozliczeniowej nadany przez System
płatności online.

nd.

hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera
jest obowiązkowa.

Za błąd uznać można wszystkie odpowiedzi inne, niż założona (tj. z niepoprawnymi polami,
w szczególności pustym remoteOutID i/lub niepoprawnym hash). W przypadku, gdy
System zautoryzuje nadawcę komunikatu zwrotu, jednak nie uda się wykonać operacji,
odpowiedź będzie zgodna ze schematem opisanym w rozdziale Komunikaty błędu.
W

przypadku

błędu

ON_DEMAND_ERROR)

komunikacji
można

ponowić

lub

braku

zlecenie.

wystarczającego
W

przypadku

salda

(np.

blokady

salda

(BALANCE_DISABLED) lub nieaktywnej konfiguracji (PARTNER_DISABLED) nie należy
ponawiać zlecenia. 3 błędy pod rząd (bez względu na przyczynę) powodują blokadę usługi
wypłat na żądanie na 10 minut – wywołania w tym czasie będą kończyć się błędem
TEMPORARY_DISABLED.

4.6

Zwroty transakcji

Dla serwisów posiadających saldo w Systemie, możliwe jest wykonanie operacji zwrotu do
Klienta całości, bądź części kwoty wpłaconej na rzecz wskazanej transakcji. Skuteczny

68

Zwrócone zostanie jedno z pól serviceID/balancePointID.

69

Zwrócone zostanie jedno z pól serviceID/balancePointID.
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zwrot całości transakcji można wykonać jeden raz (w przypadku ponownej próby zlecenia
zwrotu tej samej transakcji, System zwraca odpowiednio opisany błąd). Zwroty części
kwoty transakcji można na niej wykonywać wiele razy, o ile ich suma nie przekroczy kwoty
wpłaty.
Aby

wykonać

zwrot

transakcji,

należy

wywołać

(https://domena_bramki/webapi/transactionRefund)

z

metodę

transactionRefund

odpowiednimi

parametrami.

Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-wwwform-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach
parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.
Poniżej lista dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

ServiceID

TAK

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości
32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego
(np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna
i wskazywać konkretne zlecenie wypłaty w Serwisie
Partnera. Weryfikacja unikalności po stronie
Systemu pozwala na ponawianie MessageID w
przypadku problemów z komunikacją (ponowienie
tej wartości skutkować będzie potwierdzeniem
zlecenia, bez ponownego wykonania w Systemie).

3

RemoteID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator zwracanej transakcji
wejściowej nadany przez System oraz
przekazywany do Partnera w komunikacie ITN
transakcji wejściowej.

4

Amount

NIE70 amount

Kwota zwrotu (nie może być większa niż kwota
transakcji oraz aktualne saldo serwisu + ew. kwota
prowizji za zwrot); nie podanie tego parametru
skutkuje zwrotem do Klienta całości środków
wpłaconych na rzecz zwracanej transakcji; jako

70

W modelu Marketplace, pole musi być puste (zwrot całkowity) – w przeciwnym wypadku nie byłoby
możliwości wskazania punktu/ów rozliczeń, do obciążenia za taką operację. Przy zwrocie całkowitym saldo jest
potrącane zgodnie z sumą kwot produktów danego punktu rozliczeń.
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separator dziesiętny używana jest kropka - '.'
Format: 0.00.
5

Currency

NIE

string{1,3}71

Waluta zwrotu; domyślną walutą jest PLN (użycie
innej waluty musi być uzgodnione w trakcie
integracji); w ramach ServiceID obsługiwana jest
jedna waluta.

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML,
zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu (opisany dalej). Struktura
potwierdzenia jest następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<transactionRefund>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<messageID>MessageID</messageID>
<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
<hash>Hash</hash>
</transactionRefund>
Poniżej opis tych pól:
Kolejność
do HASH
1

Nazwa
serviceID

Wyma
gany
TAK

Typ
string{1,10}

Opis
Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z
żądania metody.

2

messageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu
łacińskiego (np. na bazie UID); pochodzi z
żądania metody.

71

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.
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3

remoteOutID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
rozliczeniowej nadany przez System płatności
online.

nd.

hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

Opcja wykonywania zwrotów do opłaconych transakcji możliwa jest do 12 miesięcy wstecz,
licząc od daty rozpoczęcia transakcji. Wyjątek stanowią płatności BLIK, które ze względu
na ograniczenia czasowe po stronie dostawcy Kanału płatności, można zwracać do 6
miesięcy wstecz. Powyższe terminy dotyczą realizowania zwrotów poprzez panel
administracyjny oraz transactionRefund, np. za pośrednictwem własnych narzędzi
administracyjnych.

Po

ich

przekroczeniu

zostanie

zwrócony

błąd

(TRANSACTION_TOO_OLD_TO_REFUND).
W przypadku błędu komunikacji, braku wystarczającego salda oraz nieodpowiedniego
statusu transakcji można ponowić zlecenie. Za błąd uznać można wszystkie odpowiedzi
inne, niż założona (tj. z niepoprawnymi polami, w szczególności pustym remoteOutID i/lub
niepoprawnym hash). W przypadku, gdy System zautoryzuje nadawcę komunikatu zwrotu,
jednak nie uda się wykonać operacji, odpowiedź będzie zgodna ze schematem opisanym
w rozdziale Komunikaty błędu.

4.7

Zwroty produktu

Dla serwisów posiadających saldo w Systemie, oraz podających w koszyku produktów
parametr productID (opisane tutaj), możliwe jest wykonanie operacji zwrotu do Klienta
całości, bądź części kwoty wpłaconej na rzecz wskazanego produktu. Skuteczny zwrot
całości kwoty produktu można wykonać jeden raz (w przypadku ponownej próby zlecenia
zwrotu tego samego produktu, System zwraca odpowiednio opisany błąd). Zwroty części
kwoty produktu można na nim wykonywać wiele razy, o ile ich suma nie przekroczy kwoty
wpłaconej na rzecz produktu.
Aby

wykonać

zwrot

produktu,

należy

wywołać

metodę

productRefund

(https://domena_bramki/webapi/productRefund) z odpowiednimi parametrami. Wszystkie
parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-formurlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach
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parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.
Poniżej lista dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

ServiceID

TAK

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości
32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego
(np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna
i wskazywać konkretne zlecenie wypłaty w Serwisie
Partnera. Weryfikacja unikalności po stronie
Systemu pozwala na ponawianie MessageID w
przypadku problemów z komunikacją (ponowienie
tej wartości skutkować będzie potwierdzeniem
zlecenia, bez ponownego wykonania w Systemie).

3

RemoteID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
wejściowej (zawierającej zwracany produkt)
nadany przez System oraz przekazywany do
Partnera w komunikacie ITN transakcji wejściowej.

4

ProductID

TAK

string{1,36}

Identyfikator zwracanego produktu (opisane tutaj).

5

Amount

NIE

amount

Kwota zwrotu (nie może być większa niż kwota
produktu oraz aktualne saldo serwisu + ew. kwota
prowizji za zwrot); nie podanie tego parametru
skutkuje zwrotem do Klienta całości środków
wpłaconych na rzecz zwracanego produktu; jako
separator dziesiętny używana jest kropka - '.'
Format: 0.00.

6

Currency

NIE

string{1,3}72

Waluta zwrotu; domyślną walutą jest PLN (użycie
innej waluty musi być uzgodnione w trakcie
integracji); w ramach ServiceID obsługiwana jest
jedna waluta.

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

72

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.
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W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML,
zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu (opisany dalej). Struktura
potwierdzenia jest następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<productRefund>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<messageID>MessageID</messageID>
<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
<hash>Hash</hash>
</productRefund>
Poniżej opis tych pól:
Kolejność
do HASH
1

Wyma

Nazwa

gany

serviceID

TAK

Typ

Opis

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z
żądania metody.

2

messageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu
łacińskiego (np. na bazie UID); pochodzi z
żądania metody.

3

remoteOutID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
rozliczeniowej nadany przez System płatności
online.

nd.

hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

Opcja wykonywania zwrotów do opłaconych transakcji możliwa jest do 12 miesięcy wstecz,
licząc od daty rozpoczęcia transakcji. Wyjątek stanowią płatności BLIK, które ze względu
na ograniczenia czasowe po stronie dostawcy Kanału płatności, można zwracać do 6
miesięcy wstecz. Powyższe terminy dotyczą realizowania zwrotów poprzez panel
administracyjny

oraz

productRefund,

np.

za

pośrednictwem

własnych

narzędzi
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administracyjnych.

Po

ich

przekroczeniu

zostanie

zwrócony

błąd

(TRANSACTION_TOO_OLD_TO_REFUND).
W przypadku błędu komunikacji, braku wystarczającego salda oraz nieodpowiedniego
statusu transakcji można ponowić zlecenie. Za błąd uznać można wszystkie odpowiedzi
inne, niż założona (tj. z niepoprawnymi polami, w szczególności pustym remoteOutID i/lub
niepoprawnym hash). W przypadku, gdy System zautoryzuje nadawcę komunikatu zwrotu,
jednak nie uda się wykonać operacji, odpowiedź będzie zgodna ze schematem opisanym
w rozdziale Komunikaty błędu.
4.8

Zlecenie rozliczenia wpłaty (funkcjonalność w przygotowaniu)

Istnieje możliwość wyłączenia automatycznego rozliczania wpłat oraz umożliwienia
Partnerowi podjęcia każdorazowo decyzji (np. na podstawie danych wpłacającego lub
statusu weryfikacji wpłaty), gdzie i w jakiej formie wykonać rozliczenie. W takim
przypadku, dla zrealizowanych wpłat, System będzie oczekiwał na zainicjowanie przelewu
poprzez

wywołanie

metody

transactionSettlement

(https://domena_bramki/

transactionSettlement) z odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane
są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia
wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych
parametrów powinny być kodowane w UTF-8. Poniżej lista dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

ServiceID

TAK

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości
32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego
(np. na bazie UID), wartość pola musi być
unikalna dla Serwisu Partnera.

3

RemoteID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
wejściowej nadany przez System oraz
przekazywany do Partnera w komunikacie ITN
transakcji wejściowej.
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4

CustomerNRB

NIE

string{26}73

Numer rachunku na który ma być wykonane
rozliczenie transakcji.
UWAGA: W niektórych modelach użycie tego pola
wymusza dodatkowe zabezpieczenie komunikacji
certyfikatem klienckim lub tunelem IPSec (bez
takiej integracji komunikaty będą odrzucane).
Można tego uniknąć definiując podczas integracji
zwolnioną z tego obowiązku listę zaufanych
rachunków do rozliczeń. Administratorzy
dostępów panelu Systemu Płatności Online
(https://oplacasie.bm.pl/admin/) mogą
samodzielnie aktualizować listę w zakładce
'Kontrola dostępu' konfiguracji serwisu.

5

SwiftCode

NIE

string{8,11}74 Kod swift odpowiadający podanemu numerowi
rachunku.

6

ForeignTransf

NIE

erMode

string{4,5}75

System jakim ma zostać wykonany zagraniczny
przelew rozliczeniowy:
SEPA - (Single Euro Payments Area) - możliwy do
wykonania przelewu w walucie Euro w obrębie
państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i
innych państwach na terenie Starego Kontynentu,
np. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii,
Monako czy Andory,
SWIFT - przelewy zagraniczne niemożliwe do
wykonania za pomocą SEPA (np. inna waluta niż
Euro), wiąże się z wyższymi kosztamy wykonania
przelewu, niż w przypadku SEPA.

7

Title

NIE

string{1,95}76 Tytuł przelewu rozliczającego transakcję,
parametr przeznaczony wyłącznie dla Serwisów
Partnera rozliczanych przelewem po każdej
wpłacie (patrz punkt Model rozliczeń po każdej

73

Dopuszczalne tylko cyfry. Jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski, wtedy
pole przenosi IBAN i oczekiwany zakres danych pola zmienia się na: alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego
(min. 15, max. 32 znaki).
74
Dopuszczalne tylko cyfry. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków
spoza Polski.
75
Dopuszczalne wartości: SEPA i SWIFT. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie
rachunków spoza Polski.
76
Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()"
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wpłacie). W niektórych przypadkach, niezależnych
od BM tytuł przelewu rozliczeniowego może zostać
samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, z
którego nastąpiło rozliczenie.
8

ReceiverName

NIE

string{1,35}77 Nazwa odbiorcy przelewu rozliczającego
transakcję, parametr przeznaczony wyłącznie dla
Serwisów Partnera rozliczanych przelewem po
każdej wpłacie (patrz punkt Model rozliczeń po
każdej wpłacie).

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML,
zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu (opisany dalej). Struktura
potwierdzenia jest następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<transactionSettlement>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<messageID>MessageID</messageID>
<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
<hash>Hash</hash>
</transactionSettlement>
Poniżej opis tych pól:
Kolejność
do HASH
1

Nazwa
serviceID

Wyma
gany
TAK

Typ
string{1,10}

Opis
Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z
żądania metody.

77

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()=[]{};:?
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2

messageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu
łacińskiego (np. na bazie UID); pochodzi z
żądania metody.

3

remoteOutID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji
rozliczeniowej nadany przez System płatności
online.

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

W przypadku błędu (komunikacji, braku wystarczającego salda, nieodpowiedniego statusu
transakcji itp.) podczas zlecania rozliczenia, można ponowić zlecenie z tym samym
MessageID. Za błąd uznać można wszystkie odpowiedzi inne, niż założona (tj. z
niepoprawnymi polami, w szczególności pustym remoteOutID i/lub niepoprawnym hash).
W przypadku, gdy System zautoryzuje nadawcę komunikatu zwrotu, jednak nie uda się
wykonać operacji, odpowiedź będzie zgodna ze schematem opisanym w rozdziale
Komunikaty błędu.
4.9

Strona podsumowania transakcji

System umożliwia wyświetlanie Klientowi podsumowania transakcji. W tym celu Partner
może budować linki uruchamiające z odpowiednimi parametrami metodę confirmation
(https://domena_bramki/confirmation/payment). Wszystkie parametry przekazywane są
metodą GET. Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach
parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.
Poniżej lista oczekiwanych w metodzie parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

ServiceID

TAK

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera.

2

OrderID

TAK

string{32}

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie
Partnera i przekazany w starcie transakcji.

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.
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Przekierowanie Klienta z poprawnymi parametrami spowoduje wyświetlenie podsumowania
transakcji (o treści zależnej od jej stanu) lub informacji o jej braku (jeśli System nie jej nie
odnajdzie).
UWAGA: Usługa musi zostać aktywowana po uzgodnieniu z opiekunem biznesowym.
Istnieje możliwość zmiany treści komunikatów, lub dostosowanie szaty graficznej
(podlegają one każdorazowo ustaleniom w formie roboczej podczas integracji).

4.10

Odpytanie o status transakcji

Dla wszystkich serwisów możliwe jest odpytanie o status transakcji. W tym celu należy
wywołać metodę transactionStatus (https://domena_bramki/webapi/transactionStatus) z
odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST
(Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter
zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów
powinny być kodowane w UTF-8. Poniżej lista dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

ServiceID

TAK

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera.

2

OrderID

TAK

string{32}

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie
Partnera i przekazany w starcie transakcji.

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

Do poprawnego odpytania należy, wraz z przekazywanymi parametrami, przesłać
zdefiniowany nagłówek HTTP o odpowiedniej treści. Dołączony nagłówek powinien nosić
nazwę 'BmHeader' i posiadać następującą wartość 'pay-bm', w całości powinien
prezentować się następująco 'BmHeader: pay-bm'. W przypadku poprawnego komunikatu
zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający wszystkie
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transakcje o wskazanym OrderID78 wraz z podstawowymi o nich informacjami. Struktura
odpowiedzi jest następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transactionList>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<transactions>
<transaction>
<orderID>OrderID</orderID>
<remoteID>RemoteID</remoteID>
<amount>999999.99</amount>
<currency>PLN</currency>
<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>
<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
</transaction>
…
<transaction>
<orderID>OrderID</orderID>
<remoteID>RemoteID</remoteID>
<amount>999999.99</amount>
<currency>PLN</currency>
<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>
<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
</transaction>
</transactions>
<hash>Hash</hash>
</transactionList>

78

Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku gdy Klient zmieni Kanał Płatności, wywoła ponownie ten
sam start transakcji z historii przeglądarki itp. System umożliwia blokowanie takich przypadków, jednak opcja
nie jest zalecana (nie byłoby możliwe opłacenie porzuconej transakcji).
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Poniżej opis tych pól:
Kolejność
do Hash
1

Nazwa
serviceID

Wyma

Typ

gany
TAK

string{1,10}

Opis
Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w
trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie
identyfikuje Serwis Partnera w Systemie
płatności online.

2

orderID

TAK

string{1,32}

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie
Partnera i przekazany w starcie transakcji.

3

remoteID

TAK

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany
przez System płatności online.

5

amount

TAK

amount

Kwota transakcji. Jako separator dziesiętny
używana jest kropka - '.' Format: 0.00;
maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2
po kropce.

6

currency

TAK

string{1,3}

Waluta transakcji.

7

gatewayID

NIE

string{1,5}

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą,
którego Klient uregulował płatność.

8

paymentDate

TAK

string{14}

Moment zautoryzowania transakcji,
przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss

9

paymentStatus

TAK

enum

Status autoryzacji transakcji, przyjmuje
wartości (opis zmian statusów w Specyfikacji):
PENDING – transakcja rozpoczęta
SUCCESS – poprawna autoryzacja transakcji,
Serwis Partnera otrzyma środki za transakcje można wydać towar/usługę
FAILURE – transakcja nie została zakończona
poprawnie.

10

paymentStatus

NIE

Details

string{64}

Szczegółowy status transakcji, wartość może
być ignorowana przez Serwis Partnera. Opis
pola w Dodatku (rozdział „Szczegółowe statusy
transakcji”).

nd.

hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

UWAGA: Ponieważ metoda może zwrócić wiele transakcji, do Hash pobierane są kolejne
transakcje (zgodnie z kolejnością występowania transakcji w odpowiedzi). W ramach danej
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transakcji zastosowanie ma kolumna ‘Kolejność do Hash’ powyższej tabelki (oczywiście
wykluczając parametr ServiceID, która jest poziom wyżej). Poniżej przykład łańcucha
funkcji skrótu:
Hash = funkcja(<serviceID> + „|” +
<orderID1> + „|” + <remoteID1> + „|” + <amount1> + „|” + <currency1> + „|” +
<gatewayID1> + „|” + <paymentDate1> + „|” + <paymentStatus1> + „|” +
<paymentStatusDetails1> + „|” +
<orderID2> + „|” + <remoteID2> + „|” + <amount2> + „|” + <currency2> + „|” +
<gatewayID2> + „|” + <paymentDate2> + „|” + <paymentStatus2> + „|” +
<paymentStatusDetails2> + …

Obsługa odpowiedzi odpytania o status transakcji
Poniżej propozycja obsługi wielu transakcji w odpowiedzi
Warunki

Dokładnie jedna transakcja o statusie Poprawnie opłacona
paymentstatus=SUCCESS

transakcja.

Więcej niż jedna transakcja o statusie Wielokrotnie opłacona
paymentstatus=SUCCESS
Istnieje RemoteID o statusie

Proponowana treść

Znaczenie

komunikatu dla Klienta
System poprawnie
zarejestrował płatność.
System zarejestrował więcej,

transakcja.

niż jedną płatność.

Transakcja oczekuje na

System oczekuje na płatność.

paymentstatus=PENDING i nie istnieje opłacenie.
o statusie paymentstatus=SUCCESS
Istnieje przynajmniej jedna transakcja, Transakcja anulowana.
ale nie ma innych statusów niż

rezygnację z płatności, bądź

paymentstatus=FAILURE
Brak transakcji lub inny błąd

4.11

System zarejestrował
brak autoryzacji płatności.

Nieudana próba znalezienia

Transakcja nie została

transakcji.

znaleziona.

Anulowanie rozpoczętej (nieopłaconej) transakcji

Dla wszystkich serwisów możliwe jest anulowanie nieopłaconej transakcji poprzez
wywołanie metody transactionCancel (https://domena_bramki/webapi/transactionCancel)
z odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST
(Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter
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zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów
powinny być kodowane w UTF-8. Poniżej lista dostępnych parametrów:

Kolejność
do HASH

Nazwa

Wyma
gany

Typ

Opis

1

ServiceID

TAK

string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera.

2

MessageID

TAK

string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości
32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego
(np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna
dla Serwisu Partnera.

3

RemoteID79

NIE

string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany
przez System oraz przekazywany do Partnera w
komunikacie ITN transakcji wejściowej. Jego
podanie spowoduje anulowanie tylko jednej
transakcji o wskazanym RemoteID, jeśli oczekuje
na wpłatę (status PENDING).

4

OrderID80

NIE

string{32}

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie
Partnera i przekazany w starcie transakcji. Jego
podanie (brak RemoteID) spowoduje anulowanie
wszystkich transakcji oczekujących na wpłatę
(status PENDING) o wskazanym OrderID (oraz
ServiceID).

nd.

Hash

TAK

string{1,128} Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona
zgodnie z opisem w rozdziale Bezpieczeństwo.
Weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu
przez Serwis Partnera jest obowiązkowa.

Do poprawnego odpytania należy, wraz z przekazywanymi parametrami, przesłać
zdefiniowany nagłówek HTTP o odpowiedniej treści. Dołączony nagłówek powinien nosić
nazwę 'BmHeader' i posiadać następującą wartość 'pay-bm', w całości powinien
prezentować się następująco 'BmHeader: pay-bm'. W przypadku poprawnego komunikatu

79

Wymagane jedno z pól OrderID/RemoteID; Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania żądania oraz
błąd HTTP;
80
Wymagane jedno z pól OrderID/RemoteID; Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania żądania oraz
błąd HTTP;
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zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający potwierdzenie
wykonania operacji lub opis błędu. Struktura potwierdzenia jest następująca:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
<serviceID>ServiceID</serviceID>
<messageID>MessageID</messageID>
<confirmation>ConfStatus</confirmation>
<reason>Reason</reason>
<hash>Hash</hash>
</transaction>
Poniżej lista zwracanych parametrów:
Kolejność
do HASH
1

Nazwa
serviceID81

Wyma

Typ

gany
NIE

string{1,32}

Opis
Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z
żądania metody.

2

messageID82

NIE

string{1,20}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o
długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu
łacińskiego (np. na bazie UID); pochodzi z
żądania metody.

3

confirmation

TAK

string{1,100}

Status potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Może
przyjmować dwie wartości:
CONFIRMED – operacja powiodła się;
NOTCONFIRMED – operacja nie powiodła się.

4

reason

NIE

string{1,1000}

Wyjaśnienie szczegółów przetwarzania
żądania.

nd.

hash83

NIE

string{1,128}

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu
obliczona zgodnie z opisem w rozdziale
Bezpieczeństwo. Weryfikacja zgodności
wyliczonego skrótu przez Serwis jest
obowiązkowa.

81

Wymagane dla confirmation=CONFIRMED

82

Wymagane dla confirmation=CONFIRMED

83

Wymagane dla confirmation=CONFIRMED
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Możliwe odpowiedzi na żądania anulowania transakcji
Jeśli komunikat jest poprawny składniowo, System zwróci jedną z poniższych par
opisujących wynik przetwarzania. Poza jej interpretacją, zaleca się kontrolnie odpytać o
status transakcji (metoda transactionStatus). Należy pamiętać, że po skutecznym
anulowaniu przynajmniej jednej transakcji, nie jest możliwe wystartowanie nowej, ani
kontynuowanie wcześniej wystartowanej transakcji o tym samym OrderID.

confirmation
CONFIRMED

reason
CANCELED_FULLY

Opis
Dla wskazanego OrderID: wszystkie transakcje
oczekujące na wpłaty zostały anulowane. Dla
wskazanego RemoteID: transakcja została
anulowana.

CONFIRMED

CANCELED_PARTIALLY

Dla wskazanego OrderID: anulowano
przynajmniej jedną transakcję, jednak wystąpiły
transakcje, których nie można było anulować
(np. były już opłacone); Dla wskazanego
RemoteID taka odpowiedź nie wystąpi.

NOTCONFIRMED

INCORRECT_PAYMENT_STATUS Znaleziono przynajmniej jedną wskazaną
transakcję, jednak nie udało się żadnej anulować
(np. nie było transakcji oczekującej na wpłatę).

NOTCONFIRMED

TRANSACTION_NOT_FOUND

Nie znaleziono wskazanej transakcji.

NOTCONFIRMED

OTHER_ERROR

Wystąpił inny błąd przy przetwarzaniu żądania.

4.12

Komunikaty błędu

Wszystkie komunikaty błędów będą zwracane w postaci dokumentu xml, zawierającego
kod błędu, jego nazwę oraz opis. Ze względu na dużą zmienność listy możliwych błędów,
nie jest utrzymywana jej pełna dokumentacja. Pole description, dokładnie opisuje każdy z
błędów (pole statusCode i name mogą być ignorowane). Przykładowy błąd poniżej:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<statusCode>55</statusCode>
<name>BALANCE_ERROR</name>
<description>Wrong services balance! Should be 100 but is 40</description>
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</error>
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5. Schematy
W tym rozdziale przedstawione są modele, scenariusze zdarzeń i przepływu informacji.

5.1

Rozszerzona struktura serwisów i punktów rozliczeń

Struktura Partnera składa się z przynajmniej 1 serwisu (identyfikowane za pomocą
identyfikatora ServiceID) oraz dowolnej liczny punktów rozliczeń (identyfikowane za
pomocą identyfikatora idBalancePoint).
•

Serwisami są zazwyczaj źródła Linków Płatności (strona WWW, aplikacja
mobilna, maile itp). Serwisy też rozdzielają ruch dotyczący różnych branż
(płatności

za

faktury,

zakupy

e-Commerce

itp).

Ponieważ

transakcja

identyfikowana jest przez parę OrderID i ServiceID, można powiedzieć, że
„serwis odpowiada poziomowi transakcji”.
•

Punkty rozliczeń definiuje się, jeśli istnieje potrzeba rozróżnienia w jakiś sposób
składowych płatności (np. poprzez wskazanie ich w raportach lub niezależne
rozliczenie).

Ponieważ

produkt

transakcji

identyfikowany

jest

przez

przynależący mu punkt rozliczeń (idBalancePoint), można powiedzieć, że „punkt
rozliczeń odpowiada poziomowi produktu”.
Koszyk produktów (a więc również punkty rozliczeń) może nie występować w strukturze
opisującej Partnera. Przyczyna dodania do struktury punktów rozliczeń wpływa na decyzję
o modelu rozliczeniowym:
•

potrzeba rozróżnienia składowych wpłaty na liście transakcji (w raportach)
niekoniecznie musi pociągać za sobą osobnego rozliczania każdego z produktów
lub punktów rozliczeń; w tej sytuacji zazwyczaj w zupełności wystarczają
modele rozliczeniowe na poziomie serwisu (zbiorcze lub po każdej wpłacie)

•

potrzeba rozdzielenia rozliczeń składowych wpłaty, powoduje zastosowanie
modelu rozliczeniowego na poziomie punktu rozliczeń (zbiorcze lub po każdej
wpłacie).
Poniżej ilustracja przykładowej struktury (bez wskazywania konkretnego
modelu rozliczeniowego)
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5.2

Modele rozliczeń

A. Model rozliczeń zbiorczych transakcji (model domyślny)
Rozliczenia zbiorcze następują następnego dnia roboczego (D+1).

B. Model rozliczeń transakcji po każdej wpłacie
Rozliczenia po każdej wpłacie wykonywane mogą być niezwłocznie po otrzymaniu
wpłaty od Klienta na wskazane w parametrach Linka płatności dane transakcji (opcje Konto
odbiorcy, Tytuł przelewu rozliczeniowego, Nazwa odbiorcy przelewu rozliczeniowego).
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C. Model rozliczeń zbiorczych produktów
Rozliczenia zbiorcze następują następnego dnia roboczego (D+1).
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D. Model rozliczeń produktów po każdej wpłacie
Rozliczenia po każdej wpłacie wykonywane mogą być niezwłocznie po otrzymaniu
wpłaty od Klienta na wskazane w parametrach Linka płatności dane produktu (opcje Konto
odbiorcy, Tytuł przelewu rozliczeniowego, Nazwa odbiorcy przelewu rozliczeniowego).

E. Model rozliczeń transakcji na żądanie
Rozliczenia

mogą

transactionSettlement.

być

zlecane

przez

Partnera

poprzez

wywołanie

metody

99 | S t r o n a

5.3

Schematy cyklu życia płatności automatycznej

F. Proces aktywacji usługi płatności automatycznych
Jest to przypadek aktywacji usługi płatności automatycznej podczas płatności za
usługę/towar (a więc RecurringAction=INIT_WITH_PAYMENT i rozliczenie transakcji do
Partnera).
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G. Proces obciążeń w usłudze płatności automatycznych

Poniżej

proces

automatycznego

obciążenia

Klienta

za

usługę/towar

RecurringAction=MANUAL/AUTO i rozliczenie transakcji do Partnera).

(a

więc
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H. Proces dezaktywacji usługi płatności automatycznych

Poniżej proces dezaktywacji usługi.

5.4

Schemat ponawiania komunikatów ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN

Poniżej schemat opisujący planowe ponawianie komunikatów (zastrzegamy jednak
możliwość ponowienia każdego z nich w dowolnym momencie).

Nr ponowienia

Odstęp do kolejnego ponowienia

1-12

3 min

13-156

10 min

157-204

1 godzina

205-209

1 dzień

Uwaga:
Ciągłe ponawianie przez System identycznego komunikatu oznacza brak lub nieprawidłową
na niego odpowiedź z Serwisu, oraz wymaga od Partnera pilnej diagnozy przyczyny.

