OBAVIJEST KORISNICIMA
PLATNIH USLUGA O UVOĐENJU
IBAN-a U NACIONALNI PLATNI
PROMET

V

ezano na prethodnu Obavijest
korisnicima platnih usluga o
uvođenju IBAN-a u nacionalni
platni promet (http://www.hnb.hr/platnipromet/iban/h-iban-obavijest.pdf),
ovim
putem dodatno podsjećamo korisnike
platnih usluga da će nakon 1. lipnja 2014.
kreditne institucije zaprimati isključivo
naloge za plaćanje kod kojih su i račun
platitelja i račun primatelja plaćanja
navedeni prema IBAN konstrukciji.
Naime, podsjećamo da je odredbama
Odluke o načinu otvaranja transakcijskih
računa ("Narodne novine" broj: 3/2011.,
35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011.,
135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013. i
10/2014.) propisano slijedeće:
od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija
transakcijskih računa obvezno se koristi
za izvršavanje svih platnih transakcija, a
kreditne
institucije
otvaraju
transakcijske račune isključivo prema
IBAN konstrukciji;
u prijelaznom razdoblju do 1. lipnja
2014. kreditna institucija dužna je
zaprimati i naloge za plaćanje u kojima
je transakcijski račun primatelja plaćanja
naveden prema BBAN konstrukciji;
nakon 1. lipnja 2014. kreditne
institucije će zaprimati naloge za
plaćanje kod kojih su i račun platitelja
i račun primatelja plaćanja navedeni
isključivo prema IBAN konstrukciji.

Slijedom navedenog, sudionici u platnom
prometu morat će izvršiti određene
prilagodbe kako bi se omogućilo nesmetano
obavljanje platnih transakcija.

Koje su obveze kreditnih institucija?

K

reditne
institucije
dužne
su
pravodobno, na odgovarajući način
i u skladu sa Zakonom o platnom
prometu, obavijestiti korisnike platnih
usluga o svim aspektima obvezne upotrebe
IBAN konstrukcije transakcijskih računa od
1. lipnja 2014. godine, uključujući i o
načinu na koji planiraju uskladiti postojeće
BBAN konstrukcije računa kod ranije
ugovorenih trajnih naloga i izravnih
terećenja. Bez obzira na način na koji
provedu predmetno usklađivanje, kreditne
institucije su odgovorne za točnost izvršenja
platnih transakcija sukladno suglasnosti
korisnika odnosno ugovoru o trajnom
nalogu/izravnom terećenju.

Koje su
usluga?

K

obveze

korisnika

platnih

orisnici platnih usluga u ulozi
platitelja trebaju prilagoditi svoje
informacijske sustave iz kojih
generiraju naloge za plaćanje prema
primateljima plaćanja. S druge strane,
korisnici platnih usluga u ulozi primatelja
plaćanja
trebaju
prilagoditi
svoje
informacijske sustave iz kojih generiraju
fakture, račune (npr za komunalne usluge) i
ostale dokumente na temelju kojih očekuju
primitak sredstava na svoje transakcijske
račune.

Što se

postiže

punom upotrebom

IBAN konstrukcije u nacionalnom i
prekograničnom platnom prometu?

K

orištenjem IBAN konstrukcije u
nacionalnim
i
prekograničnim
platnim transakcijama ostvarena je
jedna od osnovnih pretpostavki uvođenja
SEPA standarda odnosno primjena odredbi
Uredbe EU broj 260/2012 Europskog
parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih i
poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i
izravna terećenja u eurima.

