
 

SEPA ÚHRADA 
(SEPA = Single Euro Payments Area, Jednotná oblast pro příchozí a odchozí úhrady v eurech) 

 

Podmínky pro zpracování odchozí zahraniční úhrady jako SEPA úhrady  
- měna příkazu je pouze EUR  
- účet příjemce je uveden ve formátu IBAN  
- banka příjemce je členem SEPA  
- odchozí úhrada je určena do zemí SEPA *  
- varianta poplatků SHA  
- bez speciálních požadavků na zpracování  
- SEPA úhradu lze provádět prostřednictvím vybraných vstupních kanálů Banky  

 
Základní popis vyplnění povinných polí platebního příkazu do zahraničí, aby mohl  
být zpoplatněn jako SEPA úhrada  
 

Měna odchozí úhrady (pole “Měna” na platebním příkazu)  
- vyplňte ISO kód měny EUR, v jiné měně nebude odchozí úhrada zpracována jako SEPA úhrada 

 

Číslo účtu příjemce IBAN (pole “IBAN nebo číslo účtu příjemce” na platebním příkazu)  
- vyplňte číslo účtu příjemce ve formátu IBAN (International Bank Account Number)  
- každá země SEPA má konkrétní strukturu IBAN: 16 – 31 alfanumerických znaků  
- zadává se bez slovíčka „IBAN“, bez mezer, pomlček, lomítek a dalších interpunkčních znaků  
a to pouze a výhradně do tohoto pole  
- uvedené číslo příjemce ve formátu IBAN musí být v souladu s kódem banky příjemce ve  
formátu BIC  
- na IBAN uvedený v jiných polích platebního příkazu nebude brán zřetel  
- za správnost IBANu ručí klient  

 

SWIFTový kód banky BIC (pole “SWIFT kód banky (BIC)” na platebním příkazu) – nepovinný údaj  
- vyplňte swiftový kód banky BIC (Business Identification Code)  
- odchozí úhrada je určena do zemí SEPA *  
- odchozí úhrada je určena do banky, jenž je členem SEPA Credit Transfer  
- struktura: 8 – 11 alfanumerických znaků: první 4 znaky = určení banky, další 2 znaky = země  
banky, další 2 znaky/číslice = město banky, poslední 3 znaky/číslice = pobočka banky  
- pokud je uvedeno 8 znaků - jedná se o centrálu dané banky  
- pokud je uvedeno 11 znaků - jedná se o danou banku včetně pobočky  

 

Typ poplatků (pole “Poplatky” na platebním příkazu)  
- zvolte typ poplatku SHA - výlohy Raiffeisenbank hradí plátce a výlohy korespondenčních  
bank a banky příjemce hradí příjemce  

 
* Seznam SEPA zemí  
 

 
 
Seznam SEPA bank:  
 

https://www.ebaclearing.eu/services/step2-sct/participants/ 

https://www.ebaclearing.eu/services/step2-sct/participants/

