MultiCash
przelew zagraniczny SEPA

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony

Jak wprowadzić i wysłać płatność zagraniczną SEPA w systemie MultiCash?
Wprowadzenie płatności zagranicznej w standardzie SEPA odbywa się poprzez tę samą zakładkę, co zwykłe przelewy
zagraniczne. Aby płatność została rozpoznana przez Bank BGŻ BNP Paribas SA („Bank”) jako płatność SEPA, należy
spełnić kryteria standardu oraz wymagania infrastruktury bankowej:
1.
2.
3.
4.
5.

Płatność musi być zawsze wyrażona w walucie euro.
Płatność realizowana jest tyko w ramach Unii Europejskiej, dodatkowo kraje: Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein
i Norwegia pomiędzy bankami-uczestnikami SEPA (nie wszystkie banki w tych krajach przystąpiły już do SEPA).
Obowiązkowe jest podanie poprawnego rachunku kontrahenta w formacie IBAN.
Obowiązkowe jest podanie prawidłowego kodu SWIFT (BIC) banku kontrahenta.
Koszt płatności - tylko opcja SHA, czyli koszt jest dzielony między kontrahentem i zleceniodawcę.

6.

Na początku drugiej linii pola „Informacje klient-bank”, w zakładce „Rozliczenie kosztów/informacje klient-bank”,
należy wpisać kod „SEPA” (wyłącznie wielkie litery).

7.

Prawidłowe wypełnienie zakładki „Kontrahent” dla przelewów SEPA, polega na wprowadzeniu pełnej nazwy
kontrahenta w pierwszej linii „Nazwa”. Co istotne, druga linia musi pozostać pusta! Pozostałe dane należy
wprowadzić zgodnie z nazewnictwem pól.
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Uwaga
Bank realizuje przelewy zagraniczne w ramach Grupy BNP Paribas (tzw. FBINT) na dotychczasowych warunkach, bez
możliwości skorzystania ze standardu SEPA.
Bank pobiera dodatkową opłatę z tytułu dodatkowych czynności związanych z obsługą zleceń SEPA w trybie NSTP, czyli
zleceń zagranicznych SEPA, w treści których stwierdzono brak poprawnego kodu SWIFT (BIC) banku beneficjenta lub
numer rachunku nie spełniający standardu IBAN. W pozostałych przypadkach, zlecenia przelewów zagranicznych
niespełniających kryteriów SEPA, (w których np. wprowadzono opcję kosztów inną niż „SHA” lub podano zarówno błędny
kod BIC jak i rachunek kontrahenta) będą realizowane jak zwykłe przelewy zagraniczne.
Zanim zlecisz przelew SEPA sprawdź, czy bank beneficjenta przystąpił już do SEPA. Jeśli nie, przelew zostanie
zrealizowany na tych samych zasadach, co zwykłe przelewy zagraniczne.
Link do listy banków-uczestników SEPA znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Banku.
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