Zahraničné SEPA-Europrevody
Zahraničné SEPA-Europrevody sú prevodné príkazy do bánk nachádzajúcich sa v SEPA priestore
okrem bánk so sídlom na území Slovenskej republiky (prvé dva znaky čísla účtu IBAN nie sú SK)
a zároveň musia byť tieto prevody realizované v mene euro.
Povinné náležitosti zahraničného SEPA-Europrevodu:


Môj účet,



Číslo účtu príjemcu, uvedené vždy v tvare IBAN,



Názov príjemcu, ak je k dispozícii,



Krajina príjemcu (nepovinný údaj),



Suma,



Mena,



Dátum splatnosti,



BIC banky príjemcu (do 31.1.2016)

Zadanie zahraničného SEPA-Europrevodu v krokoch:
1. V menu si vyberiete v záložke „Prevody“ možnosť „Nový zahraničný prevod“.

2. Vyberiete možnosť „SEPA-Europrevod“.

3. Zadáte všetky povinné polia.

4. Po zadaní SEPA-Europrevodu ho potvrdíte autorizačným prvkom.

5. Po potvrdení autorizačným prvkom je SEPA-Europrevod prijatý na spracovanie.

Novinkou v oblasti Internet bankingu je možnosť zadávať trvalé príkazy už nie len na území
Slovenskej republiky, ale ich rozšírenie aj na celý SEPA priestor.

Zahraničné prevodné príkazy sa od 01.02.2014 budú deliť na dve základné skupiny:


SEPA-Europrevod – platia všetky vyššie uvedené skutočnosti,



swiftový prevod – slúži na zadávanie zahraničného prevodného príkazu mimo SEPA priestoru
v mene EUR a cudzích menách alebo v rámci SEPA priestoru v mene EUR, ak prevod nespĺňa
podmienky na SEPA-Europrevod (napr. ak sa jedná o urgentný prevod, všetky poplatky
zaplatí príkazca, a pod.) a v cudzej mene na účet vedený v inej banke ako VÚB, či už na území
SR alebo mimo územia SR. Pri zadávaní swiftového prevodu má klient VÚB banky na výber
z dvoch možností:
o

zadať swiftový kód pri zadávaní prevodu – táto možnosť je pre klienta bezplatná,

o

zadať IBAN bez zadania swiftového kódu – pri tejto možnosti VÚB banka dohľadá
swiftový kód za klienta, ale táto služba je spoplatnená v zmysle platného cenníka VÚB
banky, a.s.

Ďalšiu zmenu v oblasti prevodov predstavujú avíza o zahraničných prevodoch. Doteraz klienti po
uskutočnení zahraničného prevodu dostali od VÚB banky dve notifikácie. Jedna predstavovala
Upozornenie o zrealizovanej transakcii a druhá predstavovala Avízo o zahraničnom prevode.
Spolu so zavedením SEPA prevodov sa však už Avízo o zrealizovanom prevode neposiela. Klient však
dostane rozšírenú verziu Upozornenia o zrealizovanej transakcii. Avízo o zrealizovanom prevode si
však klient môže stále manuálne vygenerovať prostredníctvom Internet bankingu v obrazovke
Prehľad pohybov na účte.
Zadanie swiftového prevodu v krokoch:
1. V menu si vyberiete v záložke „Prevody“ možnosť „Nový zahraničný prevod“.

2. Vyberiete možnosť „Cezhraničný prevod“.

3. Zadáte všetky povinné polia.

4. Po zadaní prevodu ho potvrdíte autorizačným prvkom.

5. Po potvrdení autorizačným prvkom je prevod prijatý na spracovanie.

