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Direktne obremenitve SEPA (SDD)
Evropski plačilni svet (EPC) je objavil dve shemi za izvajanje SDD:
– Osnovna »Core« SDD shema opredeljuje izvajanje SEPA direktnih
obremenitev kjer so plačniki predvsem potrošniki (fizične osebe)

– »B2B« SDD shema opredeljuje izvajanje SEPA direktnih obremenitev
kjer so plačniki pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki
(soglasje se predloži banki plačnika in ni pravice do povračila)
V pripravi je še tretja shema
– SDD s fiksnim zneskom (Fixed Amount SDD) določa pravila za
izvajanje SDD s ponavljajočimi se enakimi zneski in omogoča plačniku,
da se s podpisom soglasja po tej shemi odpove pravici do povračila že
izvršene SDD
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Migracija na SDD V Sloveniji
SEPA okolje:
• Pričetek poslovanja z direktnimi obremenitvami SEPA določen v
okviru EPC - 01.11.2009
• Banke iz držav, ki imajo uveden evro in v svojem nacionalnem
okolju omogočajo izvajanja DB so bile dolžne zagotoviti dosegljivost
najkasneje do 01.11.2010.
• Končni rok za migracijo na SDD 01.02.2014 (določen z Uredbo EU
št. 260/2012)
SDD v Sloveniji:
• 01.11.2010 zagotovljena dosegljivost za čezmejne SDD
• pričetek izvajanja domačih SDD po pravilih SEPA z vzpostavitvijo
SEPA IDD v novembru 2011
• pričetek migracije obstoječih DB na SDD od marca 2012 dalje
• Ukinitev obstoječe nacionalne sheme NPI DB 31.12.2012 (ZPlaSS
in odločitev bank)
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Spremembe za potrošnika - plačnika
• Soglasje plačnika za SDD pri prejemniku plačnika (preneseni tudi
podatki iz obstoječih soglasij po nacionalni shemi
• sklenitev soglasja, spremembe soglasja in ukinitev soglasja pri
prejemniku plačila
• izvajanje SDD možno vsak delovni bančni dan - še vedno
najmočnejši 18. v mesecu
• Urniki za zagotovitev razpoložljivega stanja za plačilo nalogov SDD
na TRR (različno za domače in čezmejne SDD)
• Možnost ugovora na nalog SDD pred datum plačila (zavrnitev s
strani plačnika) in zahtevek za povračilo že izvršenih SDD
• Plačevanje z domačimi in čezmejnimi SDD (prej samo domače DB)
• Prepovedi in omejitve izvajanja SDD na računu plačnika pri banki
plačnika (prepoved SDD na računu, omejitev zneska, omejitev
periodike,……)
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Spremembe pri poslovanju prejemnikov plačil
• Upravljanje s soglasji za SDD
• Prevzem obstoječih soglasij iz bank plačnikov (podatki o plačniku) in
uporaba pri izvajanju SDD
• Izmenjava podatkov z banko v ISO 20022 XML standardu (širši
nabor podatkov od nalogov za DB)
• Posamični prilivi na TRR za vsak uspešno izvršen nalog SDD
• Obveščanje plačnikov o migraciji soglasij in prehodu za SDD
• Vračila in povračila že izvršenih SDD
• Velike količine nalogov za datum 18. v mesecu (posredovanje
nalogov pred 18. in posamični prilivi na TRR na dan izvršitve)
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Problematika izvajanja SDD
• Zamenjevanje plačilnega instrumenta direktna obremenitev in
trajni nalog (pogosto se je uporabljal samo naziv trajni nalog)
– Trajni nalog je nalog plačnika banki za izvajanje ponavljajočih se plačil v
breme plačnikovega računa.
– Direktne obremenitev je prenos denarnih sredstev, ki ga po nalogu
prejemnika plačila izvrši banka plačnika na podlagi soglasja plačnika.

• Nepoznavanje SDD s strani potrošnikov:
–
–
–
–

Zloženka z osnovnimi informacijami o SDD
Spremembe okvirne pogodbe za TRR (splošni pogoji)
Spletne strani banke in informacije v poslovalnicah bank
Informacije o SDD ob posredovanju izpiskov TRR

• Novi pogoji prejemnikov plačila
– Zaračunavanje upravljanja s soglasji za SDD plačnikom (nekaj
prejemnikov plačil)
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