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Končana migracija kreditnih plačil in 
direktnih obremenitev  

• Migracija na kreditna plačila SEPA (SCT) in direktne 
obremenitve SEPA (SDD) 
– Od 01.08.2014 dalje obvezna uporaba standarda ISO 20022 XML za 

izmenjavo podatkov med komitentom in banko 

•  Kaj še potrebujejo in želijo uporabniki plačilnih  
storitev? 
– Povezovanje SEPA instrumentov z novimi sodobnimi prodajnimi kanali 

in postopki, ki pripeljejo do potreb po izvršitvi plačila 

– Urejanje soglasij za direktne obremenitve na elektronski način 

– Nadaljnji razvoj obstoječih in novih SEPA plačilnih instrumentov 

 

 

 



SCT in SDD v Sloveniji 
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Soglasja za direktne obremenitve SEPA  

• Z migracijo iz stare nacionalne sheme NPI DB 
soglasja prenesena v upravljanje iz bank plačnikov 
na prejemnike plačil  
 

• Sklepanje soglasij pri prejemnikih plačil  

– na prodajnih mestih  

– ob sklepanju novih poslov  

– po pošti  

– na elektronski način  

 

 



 
E-soglasje za SDD (e-mandat SDD)  

Izhodišča:  
– Identifikacija plačnika  

– Z zakonodajo skladen elektronski podpis  

– Potrditev obstoja računa plačnikov s strani banke 
plačnika  

– Potrditev banke plačnika, da so na TRR na dan 
sklepanja soglasja dovoljene direktne obremenitve 
SEPA  

– Banko plačnika se vedno lahko “poišče” iz IBAN-a 
plačnika 

 

E-soglasje za SDD (e-mandat SDD)  

• Kako do vzpostavitve sistema za sklepanje e-
soglasij  
– sodelovanje med bankami in prejemniki plačil  

– Ali se lahko uporabi katerega od obstoječih sistemov, ki jih 
že uporabljamo za komunikacijo med pravnimi osebami, 
bankami in potrošniki?  

– Vključitev v čezmejne sisteme?  

– Uporaba sistema še za druge namene povezane s soglasji 
(spremembe soglasij, ukinitev soglasij, sklepanje soglasij 
pri bankah,……)  
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