
 
Lisätietoja sisältävään asiakirjaan 
 

 
Yhtenäinen euromaksualue (lyhyesti SEPA) 

 
1. Mikä on yhtenäinen euromaksualue (SEPA) 

Yhtenäinen euromaksualue (eli lyhyesti SEPA) on Euroopan pankkialan aloite, joka tekee missä 
tahansa euroalueella tehtävät sähköiset maksut – esim. luottokortilla, pankkikortilla, 
pankkisiirrolla tai suoraveloituksella – yhtä helpoiksi kuin kotimaassa tehtävät maksut, mikä 
merkitsee nopeampia ja turvallisempia pankkitapahtumia.  

 
2. Mihin maihin SEPA-aloite vaikuttaa? 

Yhtenäinen euromaksualue (eli lyhyesti SEPA) on Euroopan Unionin asetus, joka 
yksinkertaistaa maksutapahtumia. Se on voimassa 32:ssa Euroopan maassa, joihin kuuluvat: 
Alankomaat, Irlanti, Itävalta, Portugali, Saksa ja Suomi. 

 
3. Vaikuttaako tämä muutos siihen, miten maksan ACN-tuotteet ja palvelut? 

ACN on suorittanut seuraavat sisäiset päivitykset. Asialla ei ole ACN:n asiakastileihin 
vaikutusta. 
 
- SEPA-suoraveloitusvaltakirjoja saa nyt verkosta. Lomakkeen voi ladata 

osoitteesta www.myacn.eu tai OmaACN edustajille. SEPA:n ehtojen mukaan ACN 
hyväksyy ainoastaan täytettyjä ja allekirjoitettuja SEPA-suoraveloituslomakkeita. 

- ACN on päivittänyt kaikkiin markkinointia, rahoitusta ja tuotteita koskeviin asiakirjoihin 
kansainvälisen pankkitilinumeron (IBAN) ja pankkitunnisteen (BIC) 

- ACN on vaihtanut kaikkien olemassa olevien asiakkaiden pankkitilinumerojen tilalle 
kansainväliset pankkitilinumerot (IBAN) ja pankkitunnisteet (BIC) 
 

4. SEPA-maksut ja aikataulu 
Euroalueella olevien maiden on pakko olla SEPA-yhteensopivia 1:seen helmikuuta 2014 
mennessä. Muita kuin euroalueen maita koskeva määräaika on 31. lokakuuta 2016. Tämä 
merkitsee sitä, että näistä päivämääristä lähtien kansalliset euromääräiset tilisiirto- ja 
suoraveloitusohjelmat korvataan SEPA-tilisiirrolla (SCT) ja SEPA-suoraveloituksella (SDD). 
 
SEPA-maksuja on mahdollista tehdä seuraavilla maksutavoilla: 
- SEPA-tilisiirrot (SCT) 
- SEPA-suoraveloitus (SDD) 
- Pankkikortit 
 

5. ACN toimii vain SEPA-suoraveloituksen kuluttajaohjelman (SDD Core) puitteissa 
SEPA-suoraveloitusohjelma sallii varojen keräyksen euromääräisenä 32:sta SEPA-maasta. 
SEPA-suoraveloitusohjelmia on kaksi: kuluttajille suunnattu "Core"-ohjelma ja yritystenvälinen 
"B2B"-ohjelma. ACN toimii vain SEPA-suoraveloituksen kuluttajaohjelman (SDD Core) 
puitteissa. Lisätietoa SEPA-suoraveloituksen kuluttajaohjelmasta löytyy 
osoitteesta: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_direct_debit_(sd
d) 
 

6. Milloin SEPA astuu kokonaan voimaan? 
SEPA astuu kokonaan voimaan 1:senä helmikuuta 2014 32:ssa Euroopan maassa.  
1:sestä helmikuuta 2014 lähtien tarvitaan euromääräisten sähköisten maksujen tekoon ja 
vastaanottoon kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN) ja pankkitunniste (BIC). 
SEPA laajentuu koskemaan muita valuuttoja lokakuussa 2016. 
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