2009. november 2-ától Bankunknál elérhetıvé tettük a SEPA Credit Transfer (SCT) devizaátutalási
megbízások indítását és fogadását.
2012. január 1-jétıl a SEPA átutalási móddal indított összeget a megbízás beadásától számítva
legkésıbb a korábbi 3. munkanap helyett 1. munkanapra (papíralapú megbízás esetén 4. munkanap
helyett 2. munkanapra) jóvá kell írni a kedvezményezett bankjának számláján.
2012. március 30-tól a korábbi, 50.000 EUR felsı összeghatár eltörlésre került, így az azt
meghaladó utalások esetében is lehetıség van az elınyösebb SEPA átutalás indítására.
A SEPA átutalási megbízás (SEPA Credit Transfer, SCT) olyan, a SEPA övezeten* belül euróban
teljesített fizetési mővelet, amelynek célja, hogy egyszerőbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tegye ezen
átutalásokat a SEPA-hoz csatlakozott bankok ügyfelei számára, a technikai feltételeinek
egységesítése, standardizálása útján.
Milyen jellemzıkkel rendelkezik a „hagyományos” euro átutalási megbízásoknál lényegesen
egyszerőbb SEPA átutalás?
-

a „normál” deviza átutalási megbízástól teljesen elkülönülı

-

csak euróban teljesíthetı (de eurótól különbözı eltérı devizanemő számláról is indítható,
illetve oda fogadható), a terhelendı, illetve jóváírandó bankszámla devizaneme azonban
bármilyen lehet

-

a megbízáson a következı adatok megadása feltétlenül szükséges: a kedvezményezett
helyes IBAN bankszámlaszáma és bankjának SWIFT BIC azonosítója (Az IBAN és SWIFT
BIC teljes és hibátlan feltüntetése szükséges ahhoz, hogy a Bank a SEPA átutalást teljesíteni
tudja. Hibás vagy hiányos adatok esetén a kedvezményezett bankja a fizetést megtagadhatja,
vagy többletköltséget számíthat fel utána.)

-

a kedvezményezett bankja (és ezzel IBAN száma) csak a SEPA övezeten belüli lehet

-

csak „normál” prioritással adható be, sürgısségi teljesítés nem kérhetı
csak SHA költségviselési opció adható meg, azaz a megbízó bankjának költségeit a
megbízónak, a kedvezményezett bankjának költségeit a kedvezményezettnek kell fizetnie
(OUR és BEN költségviselés nem választható)

Milyen elınyökkel jár a SEPA átutalás használata?
A SEPA fizetés egyszerőségét a fent részletezett, nemzetközileg standard, egységesített jellemzık
teremtik meg, amelyek az ügyfelek számára alapvetıen az egységes megbízási nyomtatvány
alkalmazását jelentik.
Bankunk elsıdleges célja az olcsóbb árazású devizaátutalási forma megteremtése. Ennek
ismeretében a SEPA termékünk mintegy 30 százalékos kedvezménnyel bír a „normál”
devizaátutalások díjához képest. A jóváírások tekintetében árazási szempontból nincs eltérés.
A gyorsaságot a SEPA-övezethez csatlakozott bankok számára elıírt szigorú teljesítési határidık
biztosítják: az indított összeget a megbízás beadásától számítva legkésıbb a 1. (papíralapú megbízás
esetén 2.) munkanapon jóvá kell írni a kedvezményezett bankjának számláján.

* A SEPA övezetet az Európai Gazdasági Térség tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia,
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Írország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország,
Szlovákia, Szlovénia, Izland, Lichtenstein, Norvégia) és Svájc alkotja. A SEPA-hoz az említett államok több ezer bankja
csatlakozott, illetve csatlakozik folyamatosan.

