J

ednotná oblasť platieb v eurách (SEPA – Single Euro Payments
Area) si kladie za cieľ vytvoriť spoločný európsky platobný trh

a znamená prechod na európske platobné schémy úhrady a inkasa.
V minulom roku Európsky parlament a Rada schválili nariadenie
č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky
na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 924/2009. Toto nariadenie stanovuje konečný dátum 1. február
2014 pre ukončenie prechodu na systém európskych úhrad a inkás. Jeho
uverejnenie umožnilo jednoduchšiu a priamejšiu komunikáciu medzi
všetkými zúčastnenými stranami.

D

ôležitú úlohu v procese implementácie SEPA v Slovenskej
republike vykonáva Výbor pre SEPA ako riadiaci orgán

projektu, ktorého členom je aj Národná banka Slovenska. Výbor
pre SEPA spája všetky zainteresované strany na najvyššej úrovni,
a to predstaviteľov verejného sektora, bankového sektora, podnikov
a združenia spotrebiteľov. V súvislosti s podporou plynulého prechodu
na SEPA platobné nástroje slovenský finančný sektor v tomto roku
prehĺbil komunikáciu s klientskou základňou a Národná banka
Slovenska zvýšila počet cielených stretnutí pre každý typ účastníka.
Jej zástupcovia sa zúčastňujú na tlačových konferenciách, diskusiách
v médiách a publikujú články v odborných časopisoch. Už od roku 2009
Národná banka Slovenska spolu so Slovenskou bankovou asociáciou
pravidelne organizuje SEPA fórum, ktoré je určené predovšetkým pre
zástupcov finančných inštitúcií a korporácií. Dôležitá je spolupráca
s SOPK, aktívna činnosť a významná členská základňa SOPK
podnietila Národnú banku Slovenska k účasti a prezentačnej činnosti
na jej odborných seminároch, ktorých pokračovanie je predbežne
naplánované na jeseň.

P

ráca na platobných systémoch a projekte SEPA zostáva kľúčovou
súčasťou európskej integrácie v oblasti finančných služieb.

Poskytovanie platobných služieb pre podniky a domácnosti je jednou
zo základných funkcií retailového bankovníctva. Úspešný prechod
na SEPA je možný len vtedy, ak všetky zúčastnené strany vyvinú
dostatočné úsilie v oblasti komunikácie a informovania svojich
protistrán včas. Firemní zákazníci by mali starostlivo zvážiť, ktoré
vnútorné procesy by mali byť zmenené ešte pred uskutočnením
prechodu na nové SEPA platobné nástroje. S novými štandardmi XML
pre platby možno dosiahnuť plne automatizované spracovanie
v celom platobnom reťazci. Jeho výsledkom bude vyššia efektivita
a nižšie náklady. Prechodom na SEPA úhradu a inkaso sa otvoria
väčšie možnosti na vývoj nových inovačných platobných služieb,
ako sú napr. mobilné a internetové platby, a to v celoeurópskom
meradle.
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