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E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA
• Zakaj e-soglasja za SDD?
• Izhodišča za oblikovanje predloga
• Predlog načina vzpostavitve sistema za e-soglasja v
Sloveniji
• Načrt nadaljnjih aktivnosti

Zakaj e-soglasja za SDD
• Priročno in enostavno za plačnike preko obstoječih spletnih in
mobilnih bank ter v poslovalnicah banke
• Poenostavitev postopkov pri spremembi številke računov
(zamenjava banke)
• Identifikacija plačnika (e-poti ali osebno v poslovalnici)
• Prejemnike dobi vse podatke o soglasjih za SDD na eno mesto
v standardizirani obliki:
– za sklenitev soglasja
– sprememba obstoječega soglasja
– Ukinitev soglasja

• Banka je po naročilu plačnika dolžna obvestiti prejemnika o
spremembi številke računa (od 18.09.2016 nov postopek
zamenjave banke za FO - ZPlaSS)

Zakaj e-soglasja za SDD
• Z zakonodajo skladen elektronski podpis
• Potrditev obstoja računa plačnika s strani banke plačnika
• Potrditev banke plačnika, da so na TRR na dan sklepanja
soglasja dovoljene direktne obremenitve SEPA
• Banka plačnika se vedno lahko “poišče” iz IBAN-a
plačnika
• Enak način sklepanja, spreminjanja in ukinjanja soglasij
za SDD za plačnike ne glede na to s katerim
prejemnikom plačila posluje
• Enostaven način ureditve soglasja iz “naslonjača” – več
plačnikov se odloči za plačevanje s SDD – bolj predvidljivi
finančni tokovi pri prejemnikih plačil

Izhodišča za vzpostavitev sistema za e-soglasja SDD
v Sloveniji
• Vključitev v obstoječ sistem izmenjave e-dokumentov
(medbančni sistem izmenjave e-računov)
– nov e-dokument (sklenitev, sprememba in ukinitev soglasja)
– sistem za izmenjavo e-računov je že v fazi nadgrajevanja za izmenjavo
dodatnih e-dokumentov (ceneje in hitreje kot vzpostavitev novega
sistema)
– proces elektronske izmenjave e-dokumentov je znan tako na
medbančnem nivoju kot tudi v odnosu banka dolžnik/plačnik ali
prejemnik plačil
– standardiziran e-dokument za sklenitev novega soglasja in za
spremembo ali ukinitev obstoječega soglasja
– povratne informacije oziroma potrditev s strani prejemnika plačil za
vsako prejeto novo naročilo ali spremembo soglasja

Nadaljnje aktivnosti
• V okviru DS za SDD pri ZBS je pripravljen predlog sistema za sklepanje in
urejanje soglasjih za SDD na elektronski način:
• z opisom vsebine in nabora podatkov posameznih sporočil (novih
e-dokumentov)
• banke so predlog že obravnavale in na predlog modela nimajo
pripomb
• Pridobitev ocene glede možnosti in roka uvedbe e-soglasij (novih
e-dokumentov) v obstoječi medbančni sistem izmenjave e-računov
• V oktobru 2016 - predstavitev modela prejemnikom plačil in posameznim
zainteresiranim združenjem

Nadaljnje aktivnosti
– Do sedaj zbrani odzivi prejemnikov plačila podpirajo vzpostavitev
sistema za e-soglasja za SDD v Sloveniji
• Stroški ta elektronsko izmenjane podatke naj ne presegajo sedanjih stroškov
ročnega sklepanja soglasij (delo, vpisi v baze,….)
• Sistem mora pokriti ne samo sklepanje e-soglasij za SDD ampak tudi spremembe
podatkov na soglasjih, ukinitve soglasij,……
• Rešitev za e-soglasja mora omogočati, da se bodo lahko prejeti podatki o novih
soglasjih, spremembah ali ukinitvah soglasij avtomatično zapisovali v obstoječe
“baze podatkov” o soglasjih, ki jih upravljajo prejemniki plačil
• Za uvedbo sistema e-soglasij je potreben primeren rok, da se uporabniki ob drugih
nujnih regulatornih projektih lahko prilagodijo.

– Sprejem odločitve glede vzpostavitve sistema za e-soglasja za SDD v
Sloveniji.

