Vážený klient,
Dňa 31. marca 2012 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 z 14. marca
2012, ktoré ustanovuje technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a stanovuje 1. február 2014 ako
konečný dátum zavedenia SEPA (Single Euro Payments Area) štandardov v štátoch eurozóny.
V zmysle tohto Nariadenia sa súčasné domáce platby a inkasá zmenia na SEPA úhrady (SEPA Credit Transfer - SCT)
a SEPA inkasá (SEPA Direct Debit - SDD).
Vzhľadom na to, že prechod na SEPA platobné nástroje vyžaduje zmeny na strane bankových i klientskych systémov,
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky so sídlom Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava, Slovenská republika
(„Banka“) prijíma potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu so všetkými požadovanými štandardmi. Banka pripravuje
detailnú špecifikáciu zmien v komunikácii s klientmi, vrátane formátov platieb a výpisov transakcií, o ktorých Vás
bude v najbližšom období priamo informovať.
Jednou z podstatných zmien pre klientov bude povinné používanie čísla účtu vo formáte IBAN a kódu banky vo
formáte BIC pre všetky SEPA platobné nástroje, vrátane súčasných domácich platieb a inkás, ktoré sa v zmysle vyššie
uvedeného Nariadenia zmenia na SEPA úhrady a SEPA inkasá.
S touto požiadavkou priamo súvisí konverzia údajov v databázach obsahujúcich čísla účtov a kódy bánk Vašich
dodávateľov, odberateľov, zamestnancov a všetkých partnerov, v prospech ktorých iniciujete platby a inkasá na údaje
vo formáte IBAN a BIC.
 Najspoľahlivejší spôsob získania údajov vo formáte IBAN a BIC je kontaktovanie Vašich obchodných
partnerov a zamestnancov, aby Vám priamo poskytli požadované údaje.
 Pre slovenské čísla účtov možno použiť postup zverejnený na webových stránkach NBS (www.nbs.sk). Pre
zahraničné čísla účtov tento postup neodporúčame, pretože môže viesť k nesprávnemu výsledku.
 Keďže ide o veľké množstvo údajov, môžete na túto konverziu využiť služby dodávateľskej firmy, ktorá je
spoľahlivým partnerom Citibank. V prípade záujmu o tieto služby, kontaktujte prosím svojho Relationship
Managera alebo naše oddelenie CitiService.
Ďakujeme Vám za priazeň, ktorú ste nám doteraz prejavovali a tešíme sa na spoluprácu pri takom významnom
projekte, akým je zavedenie SEPA v Slovenskej republike.

S pozdravom
Váš tím CitiService

