SEPA inkaso
°Čo je SEPA?

°Platba prostredníctvom SEPA inkasa

Single Euro Payments Area je európsky projekt, ktorý uzatvára prechod na menu EUR.
V rámci SEPA budú od 1. februára 2014 spotrebitelia, podniky, obchodníci
a verejný sektor schopní realizovať platby a inkasá v mene EUR v rámci
Európy tak jednoducho a rýchlo ako domáce platby.
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Od 1. februára 2014 sa všetky domáce platby v mene EUR stávajú
SEPA platbami.

°Čo je SEPA inkaso?
SEPA inkaso je bezhotovostná platba v mene EUR v rámci krajín
oblasti SEPA, ktorá je realizovaná na základe príkazu od príjemcu
platby, pričom platiteľ dá súhlas (mandát) na realizáciu SEPA inkasa
priamo príjemcovi.
Využitie SEPA inkasa je možné vo všetkých krajinách SEPA:

1. Podpísanie mandátu pre SEPA inkaso
Platiteľ a príjemca platby sa dohodnú na spôsobe úhrady prostredníctvom SEPA inkasa.
2. Sprístupnenie účtu
V prípade, že má platiteľ účet podmienečne chránený (úroveň sprístupnenia 2), zriadi si v Tatra banke SEPA inkaso (súhlas s inkasom/mandát). Tým oprávni príjemcu platby na posielanie platobných príkazov.
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3. Oznámenie o inkase
Príjemca zasiela platiteľovi oznámenie o inkase minimálne 14 dní
pred splatnosťou – ak sa nedohodli s platiteľom inak.
4. Platobný príkaz na inkaso
Príjemca platby pošle platobný príkaz na inkaso prostredníctvom
svojej banky do banky platiteľa.
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5. Zaúčtovanie
Platba je v deň splatnosti zúčtovaná z účtu platiteľa a pripísaná na
účet príjemcu inkasa bez možnosti opakovania.

Lichtenštajnsko

°Úrovne sprístupnenia účtu platiteľa voči SEPA inkasu

Krajiny mimo EHP:

1. Účet sprístupnený bez obmedzenia
Umožňuje realizovať všetky SEPA inkasá z účtu na základe prijatého platobného príkazu, ktorý zašle akýkoľvek príjemca inkasa.
Klient má možnosť zadeﬁnovať si tzv. nežiaducich príjemcov Æ
platobný príkaz na SEPA inkaso prijatý od nežiaduceho príjemcu
bude automaticky zamietnutý.

Monako

Švajčiarsko

°Ako si zriadiť SEPA inkaso v Tatra banke
Všetky aktívne súhlasy s inkasom, ktoré má klient zadané na svojom
bežnom účte, budú k 1. 2. 2014 automaticky zmenené na SEPA inkasá.
Na zriadenie nového SEPA inkasa je potrebné, aby klient najskôr u príjemcu inkasa podpísal mandát pre SEPA inkaso. Na realizáciu SEPA
inkasa je potrebné na bežnom účte nastaviť požadovanú úroveň sprístupnenia účtu – úroveň 1 alebo úroveň 2.
Bankou preddeﬁnovaná úroveň sprístupnenia účtu voči SEPA inkasu je pre bežné účty v mene EUR úroveň 2 (kým klient nezrealizuje zmenu úrovne). Klient si môže úroveň sprístupnenia účtu zmeniť bez
poplatku prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky alebo kontaktného
centra DIALOG Live.

2. Účet s podmieneným inkasom
Z účtu budú realizované len tie SEPA inkasá, ku ktorým bude zadaný súhlas s inkasom/mandát aj v Tatra banke. Zriadenie SEPA
inkasa je možné zrealizovať prostredníctvom Internet bankinguTB,
v ktorejkoľvek pobočke alebo cez kontaktné centrum DIALOG Live.
3. Účet zablokovaný voči inkasu
Z bežného účtu nebude realizované žiadne SEPA inkaso.

