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STOSOWAĆ SEPA W BIZNESIE 

CZYM JEST SEPA? W ramach SEPA (jednolitego Obszaru Płatności w Euro) klienci 

mogą dokonywać płatności w euro w 31 państwach Europy na 

tych samych prostych i jasnych zasadach. Standardowe 

instrumenty SEPA będą stopniowo zastępować obecnie 

funkcjonujące instrumenty lokalne. SEPA składa się z 27 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, 

Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Europejska Rada ds. 

Płatności (European Payments Council-EPC) jest ciałem 

decyzyjnym I koordynacyjnym sektora bankowego w zakresie 

płatności. EPC opracowała zasady funkcjonowania nowych 

instrumentów płatniczych SEPA (Polecenie Przelewu, 

Polecenie Zapłaty, Karty SEPA), które posłużyć mają budowie 

zintegrowanego rynku płatności w Europie.  

 

 
DLACZEGO SEPA? 

 

SEPA jest inicjatywą integracyjną, kierowaną przez 

europejskich prawodawców, mającą na celu wzmocnienie 

waluty euro, wzmocnienie konkurencji na rynku płatności, a 

przez to budowanie wymiernych korzyści dla klientów banków 

oraz wspieranie innowacji technologicznych. 

 

Przemodelowanie procesów płatniczych, oparte o innowacyjne 

rozwiązania end-to-end, zredukuje koszty i poprowadzi ku 

dalszej standaryzacji, automatyzacji i centralizacji. Schematy i 

standardy SEPA są integralną częścią tych rozwiązań.  

 
Produkty dostosowane do Ciebie 

 

 

111...    W ramach schematów płatności SEPA banki i 

środowiska bankowe będą mogły dostarczać uzupełniające 

usługi związane z płatnościami w euro, odzwierciedlające  

szczególne potrzeby klientów.  

Wykorzystuj innowacje  

222...    Schemat Polecenia Przelewu SEPA oraz Schematy 

Polecenia Zapłaty SEPA opracowane przez EPC, wprowadzają 

szereg innowacyjnych elementów, które umożliwią znaczne 

uproszczenie procesów płatniczych w firmach, niezależnie od 

tego, czy działalność prowadzona jest lokalnie, czy też trans 

granicznie.  

Działaj na całym obszarze SEPA  

333...    Istnienie wielu różnych lokalnych systemów i 

formatów  płatności  stanowiło istotną przeszkodę dla firm, 

które chciały działać na różnych rynkach obszaru euro. 

Dostępność wystandaryzowanej infrastruktury w SEPA otwiera 

nowe możliwości do roszczenia Twojego biznesu i wyjścia 

ponad granice krajowe.  

Zmniejsz koszty IT  

444...    Wprowadzenie standardów komunikatów XML ISO 

20022 w postaci Formatu Danych SEPA umożliwia 

racjonalizację, która istotnie zredukuje koszty związane 



obecnie z utrzymywaniem różnych lokalnych formatów i 

powiązanych standardów IT, włączając administrację 

systemami.  

Uproszczona rekoncyliacja  
555...    Dzięki wprowadzeniu nowych standardów, Format 

Danych SEPA upraszcza uzgadnianie rachunków należności i 

zobowiązań. Aby odzwierciedlać potrzeby klientów, Format 

SEPA będzie aktualizowany rocznie zgodnie z 

przewidywalnym harmonogramem.  

Usprawniony back office  
666...    Ujednolicone cykle rozliczeniowe oraz przetwarzanie 

transakcji wyjątkowych we wszystkich krajach europejskich w 

znaczny sposób zredukuje obecne trudności. Europejska 

Dyrektywa o Usługach Płatniczych (PSD), która zostanie 

wdrożona do krajowych porządków prawnych do listopada 

2009, zwiększy jeszcze pewność prawną i przewidywalność 

płatności.  

Optymalizacja Cash 
managementu 

 
777...    Firmy, które założyły rachunki w innych krajach 

europejskich aby obsługiwać lokalne płatności w euro będą 

teraz mogły zcentralizować te rachunki i powiązaną z tym 

płynność. Obecne różnice pomiędzy krajowymi i trans 

granicznymi płatnościami w euro znikną w SEPA.  

Niech fabryki płatnicze pracują dla 
Ciebie 

 

888...    Fabryki płatnicze to firmy, które specjalizują się w 

dostarczaniu usług związanych z płatnościami na przemysłową 

skalę. Realizacja zintegrowanego rynku płatności w euro 

zwiększy trend w kierunku outsourcingu płatności. Dzięki SEPA 

fabryki płatnicze pozyskać mogą dodatkowe wolumeny 

płatności, które z kolei wygenerują efekt skali i płynące z niej 

korzyści. Ten rozwój wpłynie na stworzenie atrakcyjnych ofert 

dla firm, które będą chciały skorzystać na zcentralizowanym 

przetwarzaniu płatności.  

Wyciągaj korzyści ekonomiczne  
999...    Zastąpienie istniejących lokalnych systemów płatności 

schematami SEPA to potencjalne korzyści rynkowe w postaci 

nawet do 123 miliardów euro w ciągu 6 lat.  

Kształtuj schematy SEPA  
111000...    Zachęcamy wszystkich klientów banków to 

aktywnego wkładu w kształtowanie schematów płatności 

SEPA: do zaangażowania w krajowe fora użytkowników SEPA i 

do uczestnictwa w publicznych konsultacjach organizowanych 

przez EPC (informacje na www.europeanpaymentscouncil.eu 

oraz www.sepapolska.pl ). EPC jest również otwarta na 

wszelkie organizacje szczebla paneuropejskiego, 

reprezentujące interesy poszczególnych środowisk 

użytkowników, które chciałyby dołączyć do organizowanego 

przez Radę Forum Użytkowników SEPA.   

 


