SEPA átutalások - ügyféltájékoztató
Érvényes: 2016. október 31-től

Tisztelt Ügyfelünk!
Jelen tájékoztatással segítséget kívánunk nyújtani Önnek a bankon kívüli devizautalások
lebonyolításához a SEPA-átutalások esetében.

Mi az a SEPA?
A SEPA (Single Euro Payments Area), Egységes Euró Fizetési Övezet, melyet abból a célból hoztak
létre 2008-ban Európában, hogy tartózkodási helytől függetlenül, azonos feltételekkel (díjak, teljesítési
idők, illetve jogi keretek tekintetében) kerüljek végrehajtásra a nemzetközi fizetési műveletek. A SEPA
célkitűzéseihez az Európai Unió 28 tagállama valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és
Svájc is csatlakozott. Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012 rendelete alapján, az euró övezeten
kívüli európai országoknak a SEPA szabványokra kötelező áttérni, melynek végső határideje
Magyarország esetében 2016. október 31.
Az átutalási rendszerhez a Duna Takarék Bank Zrt. közvetetten csatlakozott.

Mikor beszélünk SEPA átutalásról, melyek a SEPA átutalás fő jellemzői?
A SEPA átutalás euró devizanemben bonyolított átutalás, melyet a SEPA-hoz csatlakozott bankok
bonyolítanak. SEPA átutalás feltétele, hogy az indító és kedvezményezett bank egyaránt tagja legyen
a
SEPA
klíringrendszernek.
A
csatlakozott
bankok
listája
itt
érhető
el:
(http://epc.cbnet.info/docs/SEPA_Credit_Transfer.pdf)
Főbb jellemzői:


A megbízás összegét legkésőbb az elfogadás napját követő banki munkanapon a kedvezményezett
bankjának számláján jóváírják. A kedvezményezett hitelintézete a hozzá beérkezett összeget a
kedvezményezett bankszámláján a neki történő teljesítés értéknapjával azonnal jóváírja.



Az alkalmazott üzenetszabványok lehetővé teszik a megbízások végponttól végpontig történő automatikus
feldolgozását;



A megbízásoknak nincs alsó és felső értékhatára;



A megbízáson szereplő összegből a bankok nem vonnak le, az átutaló és a kedvezményezett saját
bankjának költségeit fizeti, csak SHA (megosztott) költségviselés alkalmazható!



A megbízáson feltüntetett 140 karakteres közleményt (ami az átutaló és a kedvezményezett
megállapodása szerint szabad vagy kötött szerkezetű is lehet) a kedvezményezettnek változtatás nélkül,
hiánytalanul továbbítják;



A visszautasítás, visszavonás és visszautalás üzenetek szabványosak, feldolgozásuk automatizálható;



A még el nem számolt megbízásokat az átutaló bankja visszavonhatja. A már elszámolt átutalások
visszavonására vonatkozó bankközi megbízást a kedvezményezett bankja a kötelezett előzetes
beleegyezésével teljesíti;



Megszűnik az IBAN (nemzetközi bankszámlaszám) formátumú bankszámlaszám és a BIC bankazonosító
kódok (SWIFT kód) együttes és kötelező használata - az EUR devizanemű - SEPA átutalási
megbízásokban (SEPA Credit Transfer). A fenti rendelet értelmében az ügyfélnek elegendő az átutalási
megbízáson a terhelendő és a kedvezményezett számlaszám IBAN formátumban történő megadása



A Duna Takarék Bank Zrt. az arra alkalmas átutalásokat egységesen SEPA-ban teljesíti, a normál átutalási
megbízásokkal egyező díjszabás mellett.

A SEPA-ról bővebben itt tájékozódhat: http://www.sepahungary.hu/index.php/sepa-hu.html

