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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Τι είναι ο SEPA;

Στον SEPA (Single Euro Payments Area, Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ)
οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ σε 32
ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα εθνικά εργαλεία πληρωμών σε ευρώ σταδιακά θα αντικατασταθούν από τυποποιημένα εργαλεία πληρωμών του SEPA. Ο
SEPA συγκροτείται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη
Νορβηγία, την Ελβετία και το Μονακό. Τα συστήματα πληρωμών SEPA αναπτύσσονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πληρωμών αποτελεί το φορέα λήψης αποφάσεων και συντονισμού του ευρωπαϊκού
τραπεζικού κλάδου σε σχέση με τις πληρωμές.

Για ποιους λόγους
δημιουργήθηκε ο SEPA;

Ο SEPA αποτελεί μια πρωτοβουλία για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς
πληρωμών, που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει το ευρώ, να εντείνει τον ανταγωνισμό στην αγορά πληρωμών και να προωθήσει την καινοτομία στον τομέα της
τεχνολογίας.
Ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών πληρωμών με βάση καινοτομικές και ολοκληρωμένες λύσεις θα μειώσει το κόστος και θα προωθήσει την τυποποίηση,
την αυτοματοποίηση και την ενοποιημένη κεντρική διαχείριση των πληρωμών και
εισπράξεων. Τα συστήματα και τα πρότυπα SEPA αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών των λύσεων.

Προϊόντα SEPA
προσαρμοσμένα στις
απαιτήσεις σας

Τα συστήματα πληρωμών SEPA είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένα ώστε μεμονωμένες τράπεζες ή/και εθνικά τραπεζικά συστήματα να μπορούν να παρέχουν
συμπληρωματικές, προστιθέμενης αξίας, υπηρεσίες πληρωμών σε ευρώ, προκειμένου
να καλύπτουν περαιτέρω εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών τους.

Εκμεταλλευθείτε
την καινοτομία

Το σύστημα Μεταφορών Πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer) και τα συστήματα Άμεσων Χρεώσεων SEPA (SEPA Direct Debit) που έχει αναπτύξει το EPC
εισάγουν μια ποικιλία καινοτόμων χαρακτηριστικών, τα οποία διευκολύνουν τον εκσυγχρονισμό της επεξεργασίας πληρωμών σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα
αν η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται σε εγχώριο ή διασυνοριακό επίπεδο.

Η έκδοση «Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA από τις επιχειρήσεις» μεταφράστηκε
με τη φροντίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Δραστηριοποιηθείτε
επιχειρηματικά
οπουδήποτε στον SEPA

Η ύπαρξη πληθώρας διαφορετικών εθνικών συστημάτων και μορφών πληρωμών
έθετε ένα σημαντικό εμπόδιο στις προσδοκίες των επιχειρήσεων για ομοιομορφία
του τρόπου πληρωμών και εισπράξεών τους σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η
διαθεσιμότητα μιας τυποποιημένης υποδομής πληρωμών στον SEPA ανοίγει νέες
προοπτικές για την επέκταση της επιχείρησής σας πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Περιορίστε τις δαπάνες
πληροφορικής

Η εφαρμογή των προτύπων μηνυμάτων ISO 20022 –η διευθέτηση των δεδομένων
που χρησιμοποιεί ο SEPA– επιτρέπει τον εξορθολογισμό, ο οποίος με τη σειρά του θα
μειώσει σημαντικά τις δαπάνες που σήμερα συνδέονται με τη συντήρηση των διάφορων εθνικών μορφών πληρωμών και των σχετικών προτύπων τεχνολογίας πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των απαιτούμενων συστημάτων.

Απλοποιήστε τον έλεγχο
συμφωνίας πληρωμών
και εισπράξεων με
τις υποχρεώσεις και
απαιτήσεις σας

Η διευθέτηση των δεδομένων που χρησιμοποιεί ο SEPA εκσυγχρονίζει και απλοποιεί τον έλεγχο της συμφωνίας πληρωμών και εισπράξεων με τις υποχρεώσεις
και απαιτήσεις μιας επιχείρησης. Η διευθέτηση των δεδομένων που χρησιμοποιεί ο
SEPA αναβαθμίζεται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

Εκσυγχρονίστε και
απλοποιήστε την
οργανωτική υποστήριξη
των εισπράξεων και
πληρωμών σας

Ο SEPA εξασφαλίζει ομοιόμορφους κύκλους διακανονισμού των πληρωμών και
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για επιστροφές συναλλαγών πληρωμής που δεν
μπορούν να εκτελεστούν (λόγω έλλειψης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών ή
εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων λογαριασμού χρέωσης) απλοποιώντας σημαντικά
τις υφιστάμενες, κατακερματισμένες, συνθήκες. Ο νόμος που ενσωματώνει στο
ελληνικό δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις Υπηρεσίες Πληρωμών
(PSD), βελτιώνει περαιτέρω την ασφάλεια δικαίου των πληρωμών.

Βελτιστοποιήστε τη
διαχείριση ταμειακών
διαθεσίμων

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν λογαριασμούς σε περισσότερες της μιας ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να διενεργούν εθνικές πληρωμές σε ευρώ θα μπορούν
να ενοποιούν σε ένα κεντρικό σημείο τη διαχείριση αυτών των πληρωμών και της
συνολικής απαιτούμενης ρευστότητας. Οι υφιστάμενες διαφορές μεταξύ εγχώριων
και διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ στον SEPA θα εξαλειφθούν.

Κάντε τους φορείς
πληρωμών να
δουλέψουν για εσάς

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες, είναι εξειδικευμένοι
στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών –και σε προστιθέμενης αξίας συνοδευτικές υπηρεσίες– σε ευρεία κλίμακα. Η υλοποίηση μιας ενοποιημένης αγοράς πληρωμών σε
ευρώ θα ενισχύσει την τάση για εξωτερική ανάθεση (outsourcing) των πληρωμών
και εισπράξεων. Ο SEPA επιτρέπει στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών
να αποκτούν πρόσθετους όγκους συναλλαγών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
οικονομίες κλίμακας και σκοπού. Αυτή η εξέλιξη προωθεί ελκυστικές προσφορές
υπηρεσιών πληρωμών για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από την
κεντρική διαχείριση της επεξεργασίας των πληρωμών και εισπράξεών τους.

Η έκδοση «Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA από τις επιχειρήσεις» μεταφράστηκε
με τη φροντίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Αποκομίστε οικονομικά
οφέλη

Η σταδιακή αντικατάσταση των αμιγώς εθνικών συστημάτων πληρωμών από τα
συστήματα πληρωμών SEPA έχει υπολογιστεί ότι θα αποφέρει –σε βάθος εξαετίας–
ωφέλειες συνολικού ύψους 123 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους φορείς παροχής
υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες) και τους πελάτες τους.

Διαμορφώστε τα
συστήματα πληρωμών
SEPA

Όλοι οι πελάτες των τραπεζών προτρέπονται να συνεισφέρουν ενεργά στην
περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων πληρωμών SEPA. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό συνιστάται η συμμετοχή των χρηστών, μεμονωμένα ή και μέσω των φορέων εκπροσώπησής τους, στις διάφορες δημόσιες διαβουλεύσεις του EPC. (Για πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση
www.europeanpaymentscouncil.eu).

Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλείστε να ανατρέξετε στην έκδοση του EPC
«SEPA για Επιχειρήσεις1»
και να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του EPC,
το οποίο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.europeanpaymentscouncil.eu
Η εγγραφή είναι δωρεάν!
1 Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.
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