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Splošno o takojšnjih plačilih

Takojšnja plačila so elektronska plačila malih vrednosti, ki so na voljo neprestano

(24/7/365) in so običajno sinonim "real-time" ali "near real-time" plačilom. Gre za skupno

poimenovanje plačil, pri katerih se takoj ali skoraj takoj po odreditvi plačilnega naloga s

strani plačnika izvrši tudi odobritev računa prejemnika plačila oziroma je slednjemu znesek

plačila dan na razpolago. Vir: E-novice NSP; Avgust 2016

Ena večjih inovacij v zadnjih več desetletjih

1970 20161990 2005
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Shema SCTinst

• EPC je v novembru 2016 pripravil shemo SCTinst

- V veljavo bo stopila v novembru 2017

- Zahteva po dosegljivosti
- V vlogi PPS prejemnika plačila

- Posamezen PPS bo moral omogočiti izmenjavo takojšnjih plačil s katerim koli
drugim PPS, ki je tudi pristopil k shemi SCTinst

• Pri zagotavljanju dosegljivosti je ključna vloga plačilnih
infrastruktur
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Iniciative na področju infrastruktur

• Klirinške hiše (ACH) v okviru
EACHA

- Dosegljivost se zagotovi preko
povezav med ACH

- Vsaka ACH se poveže z vsemi
drugimi ACH

• EBA Clearing
- Vsi PPS so bodisi neposredni

bodisi posredni udeleženci

- Možnost povezovanja z drugimi
ACH, vendar ne nujno na isti
način kot v okviru EACHA

• TIPS (Evrosistem)
- Od septembra 2016 poteka

raziskovalna faza

- Odločitev o zagonu/opustitvi
projekta bo predvidoma sprejeta v
juniju 2017

…ACH X
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TIPS – zagotavljanje dosegljivosti 

Takojšnja poravnava v

centralnobančnem

denarju

Tehnološke lastnosti same po sebi niso dovolj, zato…

Vseevropska   

dimenzija

Odprt dostop
TARGET2

pristopni pogoji

TIPS

PPS lahko do 

TIPS dostopajo 

preko ACH

Razvoj v 

sodelovanju s 

potencialnimi

uporabniki

ACH X

ACH Y
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TIPS – stroškovni vidiki

• Prihodki so namenjeni le
pokrivanju stroškov

• Rezultati preliminarne
analize

- Na osnovi ocene obsega
plačil v državah izven
Evroobmočja

- Pokrivanje stroškov je
moč doseči ob ceni med
0,005 € in 0,01 € kot
edinem nadomestilu

• Podrobna analiza (v teku)

- Glede na posvetovanja s
trgom je pričakovati, da
bo obseg plačil višji od
prvotnih pričakovanj

=

< <
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TIPS – časovnica

2016 2017 2018

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

TIPS ??? Faza izvedbeRaziskovalna faza

• Januar 2017

Priprava osnutka uporabniških zahtev

• Januar - Februar 2017

Posvetovanje s trgom

Preliminarna stroškovna analiza 

• Marec – Junij 2017

Priprava končne verzije uporabniških zahtev

Podrobna analiza stroškov

• Junij 2017

Odločitev o zagonu/opustitvi projekta 

• Avgust/September 2018

Testiranja s pilotskimi uporabniki

• November 2018

Začetek delovanja
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