Pojasnilo glede izvrševanja plačil po 1. novembru 2010
Od 2. novembra 2010 naprej je pri izvajanju plačil prišlo do sprememb pri navajanju referenc in
prikazovanju namena plačila zaradi prilagoditev na nova pravila za kreditna plačila SEPA.
Polje referenca prejemnika omogoča vnos strukturirane (SI ali RF) ali nestrukturirane reference (prost
vnos NRC).
Strukturirano referenco omogočata oznaki SI ali RF. Pri uporabi oznaka SI ali RF se navede
model oziroma kontrolna številka in še ostala vsebina reference.
Z referenco SI se omogoča nadaljnja uporaba modelov za sklic na številko odobritve in obremenitve.
Referenca NRC vam omogoča prost vnos do 140 alfanumeričnih znakov v polju Namen plačila, ki
bodo v celoti preneseni do prejemnika plačila.
Podrobnosti glede pravil in načina uporabe referenc so vam na voljo v Pravilih za oblikovanje in
uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki so vam na voljo na spletni strani
http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=945.
Spremembe se odražajo na sledeč način:
 v primeru plačila prejemniku pri drugi banki in uporabi sklica oz. reference prejemnika (SI ali RF),
prejemnik podatka o namenu plačila ne prejme. Zato, v primeru prejetega plačila iz druge banke,
NLB polje Namen plačila zapolni z besedo "Priliv",
 v primeru plačila prejemniku pri drugi banki, brez uporabe sklica oz. reference prejemnika (NRC
ali SI z modelom 99), prejemnik prejme nespremenjen podatek o namenu plačila,
 v primeru plačila med računi v NLB, prejemnik prejme vse podatke o plačilu, vključno z
nespremenjenim namenom plačila.
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Legenda:
* V primeru prejetega plačila (ne velja za potrošnike) iz druge banke NLB polje "Namen plačila"
zapolni z besedo "Priliv".
** NRC (nestrukturirana referenca) - oznaka, ko v plačilnem nalogu ni podana referenca
TRR pomeni transakcijski račun, odprt v banki in je lahko poslovni račun pravne osebe, zasebnika
ali osebni račun fizične osebe.

