ZMENY PRI BEZHOTOVOSTNÝCH PLATBÁCH OD 1.2.2016
(SEPA, IBAN)

ČO ZNAMENÁ SEPA
SEPA - Single Euro Payments Area predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách. Ide o
projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii
bezhotovostných platieb. Zjednodušene povedané ide o faktické zrušenie hraníc pre
realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro.

ČO BUDE VÝHODOU?
V rámci SEPA budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať
a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými
krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to,
v ktorej krajine majú vedený platobný účet.
VO VŠETKÝCH KRAJINÁCH SEPA







Rovnaké poplatky (v rámci jednej banky) za domáce a cezhraničné SEPA platby
Rovnaký čas na domáce a cezhraničné SEPA platby
Rovnaké tlačivá na platobné príkazy pre domáce a cezhraničné SEPA platby
Rovnaké platobné karty
Jeden účet na uskutočnenie SEPA platieb

ČO SA ZMENÍ?
Najdôležitejšou zmenou bude používanie čísla účtu v medzinárodnom formáte IBAN
(International Bank Account Number) od 1.2.2016. Pri platení v internet bankingu či
prostredníctvom platobného príkazu v pobočke tak už od najbližšieho mesiaca bude
potrebné zadávať číslo účtu len v novom IBAN fomráte. Klient banku nemusí požiadať
o žiadnu zmenu formátu čísla účtu. IBAN pre SR má vždy 24 znakov a klientovi ho
prideľuje banka. IBAN je už dnes dostupný na výpise z účtu alebo prostredníctvom
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internetbankingu. Taktiež je možné previesť číslo účtu v „starom“ formáte (BBAN) na
formát IBAN prostredníctvom IBAN kalkulačky.
Banky pre občanov (nie pre právnické osoby) umožnia používať dočasne (do 1. 2. 2016)
aj číslo účtu v súčasnom formáte (BBAN). Jediným rozdielom medzi domácou platbou
a platbou do zahraničia bude dočasné (do 1. 2. 2016) používanie kódu BIC pri platbách
do zahraničia. BIC je identifikačný kód (SWIFT kód) banky, do ktorej je platba
smerovaná, t. j. v ktorej má príjemca platby vedený účet.

SEPA OBLASŤ:
Členské krajiny EÚ: Andorra, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
Španielsko, Švédsko, Taliansko.
Ďalšie krajiny: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Monako.
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