
Postup
Platiteľ podpíše mandát pre SEPA inkaso
u príjemcu inkasa.

Platiteľ sprístupní svoj účet v banke.

Každý Účet pre modrú planétuTB vedený v mene 
EUR je zároveň sprístupnený pre SEPA inkaso
v rôznych úrovniach, ktoré si klient môže meniť:

umožňuje realizovať všetky SEPA 
inkasá z vášho účtu na základe 
platobného príkazu na inkaso, 
ktorý zasiela príjemca inkasa. 
Môžete si však zadefinovať tzv. 
nežiaducich príjemcov. Platobný 
príkaz na SEPA inkaso prijatý 
od nežiaduceho príjemcu bude 
automaticky zamietnutý.

1.
úroveň

z vášho účtu nebude realizované 
žiadne SEPA inkaso.

3.
úroveň

Všetky účty v Tatra banke v mene EUR sú nastavené na druhú úroveň. Klient si môže úroveň sprístupnenia 
účtu zmeniť prostredníctvom pobočky alebo cez DIALOG Live bez poplatku.

Výhody
SEPA inkasa

Máte možnosť určiť si maximálnu sumu jednej
či všetkých platieb, stanoviť si obdobie platnosti 
mandátu, zamietnuť nasledujúce inkaso, požiadať
o vrátenie platby, prípadne úplne blokovať akékoľvek 
inkasá od konkrétneho, nežiaduceho príjemcu.

Rovnaký dátum odpísania platby z účtu platiteľa
a pripísania na účet príjemcu.

Jednoduchý spôsob platenia za tovary a služby. 
Stačí si aktivovať SEPA inkaso a o vyúčtovanie sa 
už nemusíte viac starať. Príjemca inkasa si z vášho 
účtu zinkasuje požadovanú sumu platby.

z vášho účtu budú na základe 
prijatého platobného príkazu
na SEPA inkaso realizované
len tie inkasá, ku ktorým zadáte 
súhlas so SEPA inkasom
aj v Tatra banke. 

2.
úroveň

SEPA inkaso je bezhotovostná platba v mene eur v rámci oblasti SEPA, ktorá uľahčuje uhrádzanie pravidelných platieb
(napr. zálohy, faktúry). Platba je realizovaná automaticky z účtu platiteľa na základe súhlasu so SEPA inkasom/mandátu. 
Vytvorenie súhlasu s inkasom (mandátu) môžete zrealizovať v pobočke Tatra banky, prostredníctvom mobilnej aplikácie
Tatra banky alebo Internet bankinguTB. Zriadenie súhlasu so SEPA inkasom cez platobné služby pre elektronické 
bankovníctvo je bez poplatkov. Realizácia pravidelného SEPA inkasa je zahrnutá v cene Účtu pre modrú planétuTB.

Zriadenie
SEPA inkasa
v Tatra banke



Ako zadať SEPA inkaso 
cez mobilnú aplikáciu 
Tatra banky

Súhlasy so SEPA inkasom (mandáty) 
nájdete po prihlásení do aplikácie 
cez menu „Viac“ (v pravom dolnom 
rohu). Z ponuky vyberiete „Účty
a platby“ a zvolíte „SEPA inkasá“.

Pre vytvorenie nového súhlasu
so SEPA inkasom (mandátu)
kliknite na obrazovke „SEPA inkasá“
vpravo hore na ikonu „ + “.

Následne môžete zadať všetky 
náležitosti SEPA inkasa podľa 
mandátu.

Ako zadať SEPA inkaso 
cez Internet bankingTB

Vytvorenie súhlasu so SEPA inkasom 
(mandátu) realizujete v záložke 
„Platby“, na zobrazenom menu vľavo 
zvoľte „SEPA inkaso“.

Použite tlačidlo vpravo hore
„Vytvoriť nový +“.

Následne si zvolíte názov 
SEPA inkasa a vyplníte 
všetky náležitosti SEPA 
inkasa podľa mandátu.



Vypĺňanie povinných 
náležitostí súhlasu
so SEPA inkasom

Klientom zvolený názov SEPA inkasa.

Názov

Zmluvný 
partner 
Príjemca inkasa, ktorému chcete povoliť 
inkasovanie platieb z účtu.

Referencia mandátu 
(UMR) 
UMR slúži na identifikáciu inkasného 
vzťahu. Dohodnutá je v zmluve medzi 
platiteľom a príjemcom. Napr. pokiaľ klient 
platí jednej inkasnej spoločnosti za viac 
služieb, táto firma je identifikovaná jedným 
identifikátorom príjemcu inkasa (CID), 
pričom každý inkasný vzťah (platby za 
rôzne služby) má priradené vlastné UMR.

Max. suma 
jednej platby 

Stanovuje maximálnu sumu jednej platby 
realizovanej prostredníctvom SEPA 
inkasa. Ak suma v platobnom príkaze 
na SEPA inkaso bude prevyšovať túto 
hodnotu, platba nebude realizovaná 
– bude zamietnutá. Je možné zadať 
hodnotu v rozmedzí 0,01 EUR až
10 000 000,00 EUR.

Max. suma
všetkých platieb 

Stanovuje maximálnu sumu všetkých 
platieb realizovaných prostredníctvom 
SEPA inkasa. V prípade, ak bude 
dosiahnutá táto suma, všetky nasledujúce 
výzvy na inkaso budú zamietnuté.
Je možné zadať hodnotu v rozmedzí
0,01 EUR až 999 999 999,99 EUR.

Dátum
účinnosti 

Dátum, kedy nadobudne platnosť zadané 
SEPA inkaso, t. j. odkedy bude možné 
spracovať prijaté platobné príkazy na 
inkaso. Dátum účinnosti musí byť vyšší 
ako dátum vytvorenia SEPA inkasa.

Dátum
ukončenia 
Dátum platnosti zadaného SEPA inkasa. 
Prijaté platobné príkazy na inkaso
po tomto dátume nebudú spracované, 
budú zamietnuté. Je možné zadať ako 
dátum ukončenia neurčitý čas alebo presne 
definovať dátum, kedy bude zadané
SEPA inkaso ukončené.

Typ schémy 

SEPA inkaso je možné realizovať
v schéme CORE (pre všetkých klientov) 
alebo B2B (iba pre právnické osoby).

Hlavné rozdiely schémy B2B oproti CORE:

Inkaso iba medzi právnickými osobami

Potrebný špecifický druh mandátnej zmluvy medzi 
kreditorom a klientom

Klient (platiteľ) nemôže požiadať o refundáciu
SEPA inkasa

Len pre úroveň sprístupnenia účtu 2

Typ platby 

Definuje periodicitu SEPA inkasa. 
Pre jednorazové SEPA inkaso bude 
spracovaný len jeden platobný príkaz
na inkaso a následne bude SEPA inkaso 
ukončené. Pre opakované SEPA inkaso 
budú spracovávané prijaté platobné 
príkazy na inkaso počas celého obdobia 
platnosti SEPA inkasa. 
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