SEPA inkASo – SEPA DirEct DEbit
co je to SEPA?
SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotný prostor pro platby v eurech.
Základním posláním SEPA je faktické zrušení hranic při uskutečňování úhrad
a inkas v eurech uvnitř jednotlivých zemí SEPA prostoru i mezi nimi,
které lze provádět stejným způsobem a za stejných podmínek.
SEPA prostor tvoří souhrn členských států EHP a území, kde se uplatňují smlouvy EU,
a další země, které dobrovolně přistoupily k SEPA pravidlům (Švýcarsko, Monako a San Marino).
Současně banka zahrnutá v platbě musí být účastníkem SEPA.

co je SEPA inkaso?
Zpracování plateb:
■ inkaso v eurech v rámci SEPA prostoru, realizované na základě příkazu zadaného příjemcem
■ datum zúčtování platby na základě příkazu k SEPA inkasu je stejné pro plátce i příjemce
■ SEPA inkaso je prováděno pouze pro klienty bank, které jsou přihlášeny k provádění SEPA inkasa;
seznam bank, které přistoupily k SEPA inkasu: http://epc.cbnet.info/content/adherence_database

Pro koho je SEPA inkaso určeno?
Plátce (Debtor)
■ podnikatelský subjekt nebo spotřebitel, který pravidelně platí v eurech do zemí SEPA prostoru za zboží a služby
■ výhoda: efektivní způsob platby a jistota včasné úhrady
Příjemce (Creditor)
■ podnikatelský subjekt, který přijímá platby za zboží a služby v eurech ze zemí SEPA prostoru
■ výhoda: efektivní řízení cash ﬂow a jistota, že platbu obdrží v požadovaný den
Platební schéma SEPA inkasa:
b2b (Business to Business)
■ podnikatelské inkaso (neodvolatelné), určeno výhradně podnikatelským subjektům
■ plátce nemůže požádat o Refund – vrácení provedeného inkasa
corE (Business to Customer)
■ spotřebitelské inkaso (odvolatelné), určeno spotřebitelským i podnikatelským subjektům
■ garantuje plátci vrácení autorizované inkasní platby na základě jeho požadavku bez uvedení důvodu
po dobu 8 týdnů následujících po provedení inkasní platby na vrub jeho účtu
■ riziko pro příjemce: plátce může do 8 týdnů po splatnosti podat reklamaci na zúčtovanou platbu
prostřednictvím SEPA inkasa bez udání důvodu

SEPA inkaso v komerční bance
Plátce (Debtor)
1. podepíše dohodu, tzv. Mandát, s příjemcem, kde jsou speciﬁkovány podmínky inkasování
2. zajistí u své banky zaktivnění účtu pro provádění SEPA inkasa, v Komerční bance podepíše Souhlas se SEPA inkasem,
ve kterém jsou určeny podmínky zpracování inkasa (např. limit, počet dní mezi inkasy atd.)
3. na základě obdržené výzvy k SEPA inkasu je debetován jeho účet
4. může již odepsané SEPA inkaso ze svého účtu v platebním schématu CORE reklamovat do 8 týdnů po jeho provedení
bez udání důvodu a platba mu bude připsána zpět na účet

1.
Plátce uzavře se svým
dodavatelem dohodu
(tzv. Mandát) o možnosti
inkasovat prostřednictvím
SEPA inkasa z jeho účtu
za zboží nebo služby.

➧

2.
Plátce zajistí zaktivnění
účtu pro SEPA inkaso.
V Komerční bance
podepíše Souhlas
se SEPA inkasem
na svém eurovém účtu.

➧

3.
Banka plátce po obdržení
inkasního požadavku
z banky příjemce zúčtuje
platbu z účtu plátce.

Příjemce (Creditor)
1. zažádá o CID (Creditor Identiﬁer) prostřednictvím své banky, v České republice přiděluje CID Česká národní banka;
klient může mít přidělený CID ze zahraničí
2. podepíše dohodu, tzv. Mandát, s plátcem, kde jsou speciﬁkovány podmínky inkasování
3. zažádá o zřízení služby SEPA inkaso v Komerční bance prostřednictvím svého bankovního poradce
4. po zaktivnění této služby může vysílat příkazy k SEPA inkasu dle parametrů domluvených s plátcem v Mandátu

1.
Podnikatelský subjekt
má zájem vysílat příkazy
k SEPA inkasu. Musí mít
přidělený ciD. Podepíše
dohodu (tzv. Mandát)
s plátcem.

➧

2.
Podnikatelský subjekt
požádá v Komerční
bance o vysílání příkazů
k SEPA inkasu. Banka
na základě vyhodnocení
žádosti klienta zřídí
službu SEPA inkaso.

➧

3.
Po zaktivnění služby
SEPA inkaso, může klient
v Komerční bance vysílat
příkazy k SEPA inkasu
prostřednictvím služeb
přímého bankovnictví
z účtu vedeného v eurech.

