HIRDETMÉNY
Tájékoztató a SEPA szabványra történő áttérést követő változásokról
Közzététel napja: 2016. augusztus 16.

Tisztelt Ügyfelünk!
A SEPA-t (Single Euro Payments Area), azaz az Egységes Euró Fizetési Övezetet 2008-ban az EU azért indította
el, hogy az az övezeten belüli természetes személyek, vállalatok és más gazdasági szereplők euró fizetési
műveleteiket tartózkodási helyüktől függetlenül, azonos feltételekkel (technikai és jogi keretek, teljesítési
határidők) hajthassák végre.
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 260/2012/EU számú rendelete az eurózónán kívüli EU1
tagállamok – így Magyarország – számára is kötelezővé teszi az EU bármely tagállamába irányuló , valamennyi
euróban denominált átutalás esetén a SEPA fizetési szabványra való áttérést, melynek végső határideje 2016.
október 31.
Tájékoztatjuk, hogy a rendelet értelmében Bankunknál 2016. november 1-jétől az alábbi változások lépnek
életbe:
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A SEPA szabványnak megfelelő átutalási megbízásoknál a kedvezményezett bank BIC (SWIFT) kódjának
megadási kötelezettsége megszűnik. A kedvezményezett számlaszámát kötelezően IBAN formátumban kell
megadni, a kedvezményezett bank azonosítása kizárólag ennek alapján történik.
A fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak nem minősülő vállalati ügyfelek és egyéb szervezetek a
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kötegelve továbbított, SEPA szabványnak megfelelő átutalási megbízásaikat kizárólag SEPA formátumban
(ISO 20022 szabványnak megfelelő XML fájlformátumban) nyújthatják be a Banknak. Az így benyújtott
megbízásokra a rendelet teljesen automatizált, ügyféltől-ügyfélig tartó elektronikus feldolgozást tesz
kötelezővé, melyre tekintettel az XML fájl benyújtását követően a Bank azon sem manuális beavatkozást,
sem átkulcsolást (szabványkonverziót) nem végezhet.
A Bank az említett időponttól biztosítja az XML fájl elektronikus benyújtásához szükséges felületet,
melynek technikai részleteiről és az igénybevétel feltételeiről érdeklődő ügyfeleink részére tájékoztatást
nyújtunk.
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A jelenleg használt import formátumok továbbra is támogatottak lesznek , azonban a SEPA előnyeinek
valódi és teljes kihasználhatósága érdekében javasoljuk, hogy ha lehetősége van a szükséges fejlesztések
megvalósítására, a szabvány szerinti XML fájl előállításának kifejlesztését a saját informatikai rendszerében
végezze el. Az ügyfél-bank kommunikációra vonatkozó egységes szabvány leírása ezen a linken érhető el,
további információk: www.iso20022.org (a dokumentumok angol nyelvűek).

A KDB NetBankon, illetve PC Kontakton (Electrán) történő SEPA szabvány szerinti átutalások megfelelő
manuális rögzítési módjáról a következő hetekben tájékoztatást teszünk közzé. Kérjük, kísérje figyelemmel
honlapunkon, illetve elektronikus csatornáinkon közzétett tájékoztatásainkat.
Kérdés esetén kérjük, forduljon banki kapcsolattartójához vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 40 532 532 vagy
+36 1 473 4440 telefonszámon.
KDB Bank Európa Zrt.
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Nem vonatkozik a bankon belüli, illetve a Bank és fióktelepe között lebonyolított átutalásokra.
A SEPA szabványnak megfelelő átutalás általános feltételei: 1) a teljesítés devizaneme kizárólag EUR lehet, 2)
a kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban kell megadni, 3) a kedvezményezett bankja SEPAövezeten belül van és SEPA tagbank (vagy SEPA-n keresztül elérhető), 4) a költségviselés módja megosztott
(SHA) (azaz mind a megbízó, mind a kedvezményezett a saját bankjának költségeit viseli), 5) a megbízás nem
tartalmazhat egyedi eljárásmódra vonatkozó utasítást (pl. nem lehet sürgős az átutalás).
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SEPA szabványnak megfelelő egyszeri átutalások, amelyek nem egyesével, hanem köteggé alakítva kerülnek
továbbításra a Bankhoz.
4
A részletekért kérjük, forduljon banki kapcsolattartójához vagy telefonos ügyfélszolgálatunkhoz.
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