SEPA – jednotná oblasť platieb v eurách
SEPA (Single Euro Payments Area) – jednotná oblasť platieb v eurách – je iniciatíva v oblasti platobnej
integrácie umožňujúca vykonávať bezhotovostné platby v mene EUR v celom SEPA priestore z jedného účtu
umiestneného kdekoľvek v tejto oblasti pomocou jednotného súboru platobných nástrojov rovnako ľahko,
efektívne a bezpečne ako pri domácich platbách.
Základnými SEPA platobnými schémami, ktoré vytvorila Európska platobná rada (European Payment
Council) sú SEPA úhrada a SEPA inkaso, ktoré budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými
postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách:
krajiny Európskej únie
Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako a San Marino
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo dňa 14. marca 2012 bol 1. február 2014
stanovený ako termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá v eurách pre všetky krajiny SEPA priestoru.
Tento termín v súvislosti s prechodom na SEPA prináša v zmysle európskej legislatívy do platnosti nové
pravidlá pre banky aj ich klientov pre spracovanie platieb a inkás v rámci platobného styku. Zmeny, ktoré zo
zavedenia tejto legislatívy vyplývajú, sú záväzné pre všetkých účastníkov platobného styku, teda banky aj
klientov.

SEPA úhrady
SEPA úhradou sa rozumie platba so štandardnou prioritou v mene EUR realizovaná klientom v rámci
SEPA priestoru. Realizácia SEPA úhrady je možná len ak je banka platiteľa aj banka príjemcu zapojená do
SEPA schémy. Platba je pripísaná na účet banky príjemcu v pracovný deň nasledujúci po dni odpísania
finančných prostriedkov z účtu platiteľa, čiže rovnako pre domácu aj cezhraničnú úhradu.
V prípade platieb fyzických aj právnických osôb bude banka pri zadávaní platobných príkazov v rámci
Slovenskej republiky do 31. januára 2016:
akceptovať používanie čísla účtu vo formáte BBAN (Basic Bank Account Number – základný tvar
čísla účtu, napr. 123123/5200) tak, ako v súčasnosti
bezplatne zabezpečí jeho konverziu do medzinárodného formátu IBAN (International Bank Account
Number, napr. SK2352000000000000123123).
Bankový Identifikačný kód (BIC – Bank Identification Code) banky príjemcu bude do 31. januára 2016
povinným údajom len pre cezhraničné SEPA úhrady, pričom pri platbách v rámci Slovenskej republiky
bude možné naďalej používať 4-miestny kód banky a jeho konverziu na BIC zabezpečí banka.
Tlačivá pre úhrady:
pre domáce SEPA úhrady (v rámci Slovenskej republiky) bude banka do 31. januára 2016
akceptovať doteraz používané tlačivá ako aj nové tlačivá,
pre cezhraničné SEPA úhrady budú platné výlučne nové tlačivá.

SEPA inkasá
SEPA inkaso je platobná operácia v mene EUR vykonávaná v rámci krajín SEPA, pri ktorej je
platiteľom klient banky a príjemcom (inkasantom) je príkazca príkazu na inkaso za predpokladu, že platiteľ
dal súhlas vo forme mandátu priamo príjemcovi, na rozdiel od súčasného princípu, kedy platiteľ udeľuje
mandát, čiže povolenie na inkaso, iba svojej banke.
Pri SEPA inkase dochádza oproti súčasnému stavu ku zmene, keďže OTP banka bude poskytovať SEPA
inkaso iba v roli debtora. To znamená, že firma ktorá má vedený účet v OTP banke nebude môcť po
prechode inkasovať klientov, ktorí majú účty vedené v iných bankách ako OTP.
Mandát je písomná dohoda medzi platiteľom a príjemcom o inkasovaní prostriedkov z účtu platiteľa, ktorá
obsahuje minimálne nasledovné náležitosti:
referenciu Mandátu,
meno a adresu platiteľa,
IBAN platiteľa,
BIC platiteľa,
názov a adresu príjemcu,
CID identifikátor príjemcu,
typ inkasa (jednorázové/opakované),
typ schémy,
dátum a podpisy.
Banka bude vykonávať SEPA inkaso v rámci schémy CORE (schéma pre fyzické osoby-občanov, fyzické
osoby-podnikateľov a právnické osoby) z účtov klientov vedených v mene EUR. Banka nebude vykonávať
SEPA inkaso v rámci nepovinnej schémy B2B (Business to Business).
V súlade s prijatým štandardom podmienečne chráneného účtu bude banka službu SEPA inkaso pre účet
platiteľa poskytovať vtedy, ak najneskôr v bankový pracovný deň predchádzajúci doručeniu príkazu na SEPA
inkaso zo strany príjemcu bude banke platiteľom predložený podpísaný Súhlas so SEPA inkasom z jeho
účtu. V ňom platiteľ uvedie údaje podľa mandátu, ktorý dal priamo príjemcovi, a uvedie aj limit pre sumu
SEPA inkasa, t.j. maximálne povolenú výšku sumy jednotlivej platby, ktorú očakáva pri platbách SEPA
inkasom. Súhlas so SEPA inkasom môže klient predložiť iba prostredníctvom pobočky.
V prípade nesplnenia podmienok pre poskytnutie služby banka SEPA inkaso nezrealizuje.
Pre existujúcich klientov, ktorí si súhlas s inkasom zriadili pred 1. februárom 2014, zostávajú existujúce
súhlasy naďalej v platnosti bez potreby doplnenia referencie mandátu.

Užitočná linka pre ďalšie informácie:
Základné informácie o zavedení SEPA v SR na stránke Národnej banky Slovenska

