ZMENY V OBLASTI PLATOBNÝCH SLUŽIEB
Radi by sme Vás zoznámili so zmenami v oblasti platobných služieb, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 260/2012. Časť zmien začne platiť od 28. novembra 2015, ostatné od 1. februára 2016.
S AKÝMI NOVINKAMI MÔŽETE POČÍTAŤ V ELEKTRONICKOM BANKOVNÍCTVE PROFIBANKA?
Od 28. novembra 2015:
•	Prinášame nový produkt SEPA platba, ktorý vznikol rozšírením súčasného produktu SEPA EuroPlatba. SEPA platbu
(platbu v mene EUR) môžete zaslať do všetkých bánk v SEPA priestore za rovnakých cenových podmienok, a to
aj do Švajčiarska, Monaka a San Marína.
•	Zmení sa aj spracovanie platieb v mene EUR. Všetky platby, ktoré spĺňajú podmienky SEPA platby, budeme
spracovávať a spoplatňovať ako SEPA platby bez ohľadu na spôsob ich zadania.
•	Budete môcť použiť formulár „SEPA platba“ pre zadanie SEPA platby aj v rámci našej banky. Tento formulár bude
tiež zjednodušený a ponúkne priestor pre viac údajov, vrátane referencie platby (napríklad variabilný, konštantný
či špecifický symbol), účelu platby a dodatočnej identifikácie platiteľa, príjemcu, pôvodného platiteľa a konečného
príjemcu.
•	Pokiaľ banka príjemcu v zadanej SEPA platbe nepristúpila k pravidlám SEPA, naša banka takúto platbu zrealizuje ako
zahraničnú platbu. Ak táto situácia nastane, budeme Vás informovať. V takomto prípade ale nebude možné banke
príjemcu odovzdať všetky dodatočné údaje.
•	
Pre SEPA platby v rámci našej banky nebudú prenášané všetky dodatočné údaje. Údaje uvedené v Referencii
platby - napríklad jednotlivé symboly - ale prenesené budú.
•
Vyplnenie BIC / SWIFT kódu v SEPA platbe nebude povinné. Naša banka tento kód odvodí z čísla účtu príjemcu.
•	K dispozícií bude nový formulár pre hromadné zadávanie SEPA platieb, ktorý plne nahradí súčasný formulár pre
hromadné zadávanie príkazov na úhradu v EUR.
•	Budete si môcť zriadiť, zmeniť alebo zrušiť súhlas so SEPA inkasom prostredníctvom aplikácie Profibanka, a to
najneskôr jeden kalendárny deň pred splatnosťou SEPA inkasa zaslaného Vaším obchodným partnerom.
•	Budete môcť pre zadávanie SEPA platieb mimo elektronického bankovníctva využívať nový papierový formulár,
ktorý bude obsahovať najčastejšie používané polia, čím sa uľahčí jeho vyplnenie.
Od 1. februára 2016...
...budú zrušené nasledujúce formuláre a formáty:
•	Formulár „Príkaz na úhradu v EUR“. Plne ho nahradí formulár „SEPA platba“. Existujúce šablóny pre príkaz na
úhradu v EUR na Vaše vyžiadanie prekonvertujeme na šablóny pre SEPA platbu. Šablóny pre príkaz na úhradu
v EUR naďalej zachováme v prehľade šablón, aby ste si ich mohli v prípade potreby zobraziť či vymazať.
•	Formulár pre hromadné zadávanie príkazov na úhradu v EUR. Pre tento účel budete môcť používať nový formulár
Hromadný príkaz na SEPA platbu.
•	
Formát ABO, užívateľské/proprietárne a MultiCash (SKI a SKU) pre import platieb. Formát ABO bude zrušený
aj pre export.
...začnú platiť nasledujúce obmedzenia:
•	Formulár „UCM – Príkaz na úhradu v cudzej mene“ budete môcť používať iba pre platby v cudzej mene v rámci banky.
•	
Formulár ZPL nebude možné používať pre platby spĺňajúce podmienky SEPA platieb. Na tieto platby bude
určený formulár pre SEPA platbu.
•	
Pre import dávok všetkých príkazov v mene EUR do SEPA priestoru bude možné používať iba XML formát.
Import SEPA platieb vo formátoch BEST a EDI BEST tak už nebude možný. Vďaka tejto zmene už nebudete musieť
rozlišovať medzi dávkou s príkazmi v mene EUR v rámci našej banky, v rámci Slovenska a do zahraničia v rámci
SEPA priestoru. Platby v mene EUR do krajín mimo SEPA priestor budú naďalej realizované ako zahraničné platby.
Aké ďalšie zmeny nastanú v oblasti platobných služieb?
•	Od 1. februára 2016 vám ponúkneme i nový produkt EuroPlatba v reálnom čase, vďaka ktorej príjemca obdrží
peňažné prostriedky takmer okamžite. Táto služba bude k dispozícií iba prostredníctvom papierového formulára.

