
         SEPA inkasá 

Zmena pri inkasách sa bude týkať spôsobu, akým 
sa bude zriaďovať inkaso. Od 1. 2. 2014 sa bude sú-
hlas na inkaso (tzv. mandát) dávať tomu, kto bude 
platbu inkasovať (inkasantovi, napr. elektrárňam, 
plynárňam) a nie banke, ako doteraz. Súhlas na 
inkaso sa následne doručí aj banke platiteľa. 

Všetky existujúce súhlasy na inkaso ostávajú  
v platnosti aj po 1. 2. 2014.

Od 1. 2. 2014 bude možné využívať aj cezhraničné 
inkasá, čo doteraz nebolo možné, napr. platiť školné 
alebo predplatné za tovar alebo služby v rámci 
SEPA oblasti. 

Dôležitá zmena – od 1. 2. 2014 zaniká opakovanie 
inkasa v prípade nedostatku peňazí na účte platite-
ľa.  V súčasnosti môže banka neskôr inkaso zreali-
zovať automaticky. Po novom bude musieť inkasant 
znova požiadať banku o uskutočnenie inkasnej 
platby, alebo sa dohodnúť s platiteľom na inom 
spôsobe platby. 

Po 1. 2. 2014 budeme môcť tiež určiť maximálnu 
výšku platby, stanoviť periodicitu platby, požiadať 
do ôsmich týždňov o vrátenie peňazí aj v prípade, 
ak sme už udelili súhlas na inkaso.

Ak majiteľ účtu (občan alebo podnik, napr. elek- 
trárne) prijíma platbu prostredníctvom inkasa  
(je inkasantom), musí požiadať svoju banku  
o pridelenie identifikátora príjemcu inkasa (tzv. CID).

         Platobné karty 

Jednou platobnou kartou sa môže platiť alebo  
vyberať hotovosť za rovnakých podmienok doma  
aj v krajinách SEPA. V tejto oblasti neprichádza 
k zásadnejším zmenám.

2

3

Ďalšie informácie  
na internetovej stránke NBS:  

www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa

Zasielate platby? 
Využívate inkaso?

1. februára 2014 nás čaká zmena

Prichádza SEPA



Čo je SEPA?

Označenia ako SEPA oblasť, SEPA platby, SEPA 
úhrady alebo inkasá znamenajú, že ide o pojmy 
týkajúce sa jednotnej oblasti platieb v eurách  
(z anglického Single Euro Payments Area). 

Čo bude výhodou? 

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?

          SEPA platby – úhrady

Najdôležitejšou zmenou bude používanie čísla účtu 
v medzinárodnom formáte IBAN. Klient banku nemu-
sí 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 internetbankingu.

Banky pre občanov (nie pre právnické osoby)  
umožnia používať dočasne (do 1. 2. 2016) aj číslo 
účtu v súčasnom formáte.

Jediným rozdielom medzi domácou platbou a plat- 
bou 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.
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Číslo účtu s predčíslím v súčasnosti

Príklad

Príklad
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Číslo účtu bez predčíslia v súčasnosti

/
Členské krajiny EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyp-
rus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, 
Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené krá-
ľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Špa-
nielsko, Švédsko, Taliansko.

Ďalšie krajiny: Island, Lichtenštajnsko, Nór-
sko, Švajčiarsko, Monako.

SEPA oblasť
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