SEPA Credit Transfer1 megbízás rögzítés lehetősége Netbankon keresztül
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. március 01-jétől kezdődően az Electra Internet Banking felületen is
lehetőség nyílik SEPA Credit Transfer1 megbízás rögzítésére.

Az Electra rendszerekben SEPA Credit Transfer megbízás az Új megbízás/SEPA Credit Transfer menüpontban
kezdeményezhető az alábbi adattartalom kötelező megadásával:
-Kedvezményezett neve
-Kedvezményezett IBAN számlaszáma
-Átutalás összege
-Terhelés értéknapja
A kötelező adatokon túlmenően opcionális adatkör is megadható. Ezen adatok rögzítéséhez a megbízás
rögzítésének felületén található „+” jelekre kattintva nyithatóak le az adatok megadására szolgáló további
képernyők dobozai.
Ha a felhasználó a „SEPA Credit Transfer” képernyőn nem SEPA feltételeknek megfelelő tranzakciót ad meg,
akkor a felület tájékoztatást fog adni, hogy a megbízás nem felel meg a SEPA feltételeknek. A felhasználó ebben az
esetben dönthet arról, hogy kéri-e a megbízás konverzióját „Deviza átutalás” megbízás típusra. Ekkor javasoljuk
ellenőrizni, hogy az IBAN rögzítése helyesen történt-e. Megbízás konverzió választása esetén a rendszer áttölti a
megadott adatokat egy „Deviza átutalás” megbízásba, amelynek megjelenik a rögzítő képernyője, illetve további
adatokkal is bővíthető.
Az ellenőrzés fordítva is igaz, vagyis a „Deviza átutalás” megbízás képernyőn nem lehet olyan megbízást rögzíteni,
amely megfelel a SEPA feltételeknek. Ha a felhasználó a képernyőn SEPA feltételeknek megfelelő tranzakciót ad
meg, akkor a felület tájékoztatást ad, hogy a megbízás adatai megfelelnek a SEPA feltételeknek. A rendszer ekkor
áttereli a felhasználót a „SEPA Credit Transfer” megbízás rögzítési felületére és áttölti a megadott adatokat egy új
SEPA megbízásba, ahol megjelenik a rögzítő képernyő a SEPA Credit Transfer specifikus mezők kitöltéséhez. A
„SEPA Credit Transfer” megbízás típusban a kedvezményezett IBAN alapján a rendszer hozzárendeli a
megbízáshoz a kedvezményezett BIC (SWIFT) kódot, így azt a SEPA megbízásoknál nem szükséges megadni. A
SEPA megbízások minden esetben SHA2 költségviseléssel kerülnek teljesítésre.
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Az EGT-n belüli, euróban denominált azon átutalási tranzakciókat, amelyeknél a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatója is az EGT területén található, vagy amelyeknél a fizetési műveletben érintett egyetlen fizetési szolgáltató az EGT
területén található, a teljesítés devizaneme EUR, valamint az átutalás nem sürgős, a jövőben SEPA Credit Transfer megbízásként kezeljük és
dolgozzuk fel.
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Megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja által felszámított bankköltséget. Ebben az
esetben a megbízó bankja – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett
banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett
számláján.

