Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy bankon kívüli nemzetközi irányba történő fizetési megbízások esetén a Budapest Bank
ügyfelei részére elérhető a SEPA (SEPA Credit Transfer, SCT) deviza átutalási megbízások indítása.
Miben különbözik a SEPA átutalás a hagyományos devizautalásoktól?
• a SEPA utalás a SEPA országokra (Egységes Euro Pénzforgalmi Övezet: Single Euro Payment Area)
vonatkozó, egységes, euro összegek fizetésére kidolgozott szabványos átutalási forma, meghatározott
adattartalmi előírásokkal,
• a SEPA utalásnál, ha a megbízás EGT tagállamba irányul, akkor a megbízás összege a fizetési megbízás
átvételi napját követő munkanap végéig kerül jóváírásra a kedvezményezett bank bankszámláján.
• nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN) kell alkalmazni
• minden ügyfél (megbízó, jogosult) a saját bankjának költségeit viseli, megegyezik a SHA költségviselési
opcióval (nem lehet sem BEN, sem OUR)
SHA: A Budapest Bank jutalékát és költségét a megbízó, a további felmerülő jutalékot és
költséget a jogosult (kedvezményezett) fizeti.
OUR: Az utalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a megbízó fizet
BEN: Az utalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a jogosult (kedvezményezett) visel.
• a megbízás összegéből nem lehet levonni a megbízás díját, vagyis a teljes összeget kell indítani illetve
jóváírni, a költségterhelés külön tranzakcióban szerepel, nem lehet utólagos – utalással kapcsolatoslevelezőbanki költség
Hogyan veheti igénybe SEPA fizetési módot?
Amennyiben nemzetközi devizautalási megbízásán az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
EUR utalás (a teljesítés devizaneme EUR)
szerepel a jogosult helyes IBAN számlaszáma a „Jogosult számlaszáma” mezőben, minden más
kiegészítő adat nélkül
(IBAN helyes kitöltés: DE89370400440532013000 vagy AT611904300234573201
nem helyes kitöltés: IBAN no: DE89 3704 0044 0532 0130 00 vagy IBAN : AT61-1904-3002-3457-3201)
“SHA” a költségviselési rendelkezés, vagyis minden fél viseli a saját bankjának költségeit (1. opció)
A jogosult bankja SEPA tagbank (illetve a SEPA-n keresztül elérhető)
Amennyiben a fenti feltételek együttesen teljesülnek, akkor a Budapest Bank az átutalási megbízást
AUTOMATIKUSAN – külön ügyfél kérés nélkül - SEPA megbízásként teljesíti.

Figyelem!
SEPA megbízás kizárólag az a deviza átutalási megbízás lehet, amelynek a fizetési módja átutalás.

A SEPA utalásra vonatkozó értéknapok a következők:
Minden EGT tagállamba irányuló SEPA utalás és a konverzió nélküli nem EGT tagállamba irányuló
SEPA utalás értéknapja: T+1
Konverziós nem EGT tagállamba irányuló SEPA utalás értéknapja: T+2
A SEPA utalásra vonatkozó díj mértéke:
Vállalati ügyfeleknél: FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK
RÉSZÉRE elnevezésű hirdetmény szerint
Lakossági ügyfeleknél: A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK
DEVIZASZÁMLÁI elnevezésű hirdetmény szerint
Amennyiben a jogosult bankja nem SEPA tagbank, abban az esetben a Budapest Bank 50.000 EUR
megbízás összegig STEP2 utalásként teljesít (a STEP2 utalás esetén nincsenek levelező banki költségek)
megfelelő értéknap és díj mérték mellett.
A sürgősséggel megadott bankon kívüli nem EGT tagállamba irányuló átutalási megbízást a Bank sürgős
(de nem SEPA) átutalásként teljesíti.
EGT tagállamba irányuló EUR megbízás esetén a sürgősséggel megadott megbízást a sürgősségi jelzés
figyelmen kívül hagyásával teljesít a Bank, T+1 értéknappal.
Hogyan értesül Ön arról, hogy nemzetközi EUR átutalási megbízása SEPA megbízásként teljesült?
A számlakivonatán a tranzakció elnevezéseként “Kimenő deviza átutalás SEPA” .
Melyek a SEPA országok, tagbankok?
A SEPA országok (32 tagállam): EU27 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia,
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia,
Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) valamint Svájc, Izland, Liechtenstein Monaco és
Norvégia.
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http://www.sepahungary.hu/index.php/bemutatkozas.html.
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