Časté otázky o SEPA
Musím urobiť nejaké zmeny v nastavení môjho inkasa?
Súhlasy s inkasom zriadené pred 1. 2. 2014 ostávajú v platnosti a nie je potrebné ich meniť. Ak bolo
inkaso v najbližšom termíne splatnosti správne odpísané z účtu zákazníka, nie je potrebné vykonať
žiadne zmeny v nastavení inkasa.
Čo sa stane s mojimi „starými“ inkasnými príkazmi – sú stále platné?
Platné súhlasy s inkasom v bankách klientov boli k 1. 2. 2014 bankou automaticky preklopené na
nové „Súhlasy so SEPA inkasom opakované“ a sú naďalej platné.
Ak úhrada z nejakého dôvodu neprebehla, odporúčame zákazníkom, aby si zabezpečili úhradu faktúry
iným spôsobom, napr. platobným príkazom, poštovou poukážkou, prevodom cez terminál na
najbližšom Zákazníckom centre SPP alebo vkladom na účet SPP v banke, a zároveň kontaktovali
svoju banku.
Na aký účet mám platiť zálohové platby/nedoplatky?
Právnická osoba, t.j. firma/podnikateľ je povinný uvádzať svoje a aj prijímateľovo číslo účtu v tvare
IBAN.
Fyzická osoba t.j. domácnosť môže až do 1. 2. 2016 uvádzať číslo účtu v pôvodnom tvare alebo v
novom tvare IBAN.
SPP bude v dokumentoch uvádzať bankové spojenia v tvare IBAN a zároveň v slovenskom formáte
(BBAN):
Účty pre platby za zemný plyn

Názov banky

Účel
zriadenia
účtu

Číslo účtu

Mena

1001018151/0200
VÚB, a.s.

maloodber

EUR
1033311555/0200

VÚB, a.s.

veľkoodber

EUR
1002029151/0200

VÚB, a.s.

domácnosti

Tatra banka, a.s.

veľkoodber

2620844545/1100

EUR

Tatra banka, a.s.
Slovenská
sporiteľňa, a.s.

domácnosti

2621844555/1100

EUR

domácnosti

0173584614/0900

EUR

EUR

IBAN
SK90 0200 0000 0010 0101
8151
SK27 0200 0000 0010 3331
1555
SK54 0200 0000 0010 0202
9151
SK23 1100 0000 0026 2084
4545
SK91 1100 0000 0026 2184
4555
SK05 0900 0000 0001 7358
4614

BIC

SUBASKBX
SUBASKBX
SUBASKBX
TATRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Účet pre platby za elektrickú energiu

Názov banky

Tatra banka, a.s.

Účel
zriadenia účtu
za elektrickú
energiu

Číslo účtu

Mena

2620225605/1100 EUR

IBAN
SK49 1100 0000 0026 2022
5605

BIC

TATRSKBX

Upozornenie
Od 1. 2. 2014 banky nebudú opakovať inkaso pri nedostatku finančných prostriedkov na účte
odberateľa v deň splatnosti faktúry.
To znamená, že ak zákazník v deň splatnosti faktúry nebude mať na svojom účte dostatok finančných
prostriedkov, jeho inkaso bude neúspešné. Platbu bude potrebné vykonať prevodom alebo vkladom
priamo na účet spoločnosti SPP.
Podrobnejšie informácie o pravidlách SEPA Vám poskytne Vaša banka.

