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Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev poslovanja s Sepa direktno 
obremenitvijo (SDD) in Urnika plačilnega prometa Sberbank banke d.d., Ljubljana,  
za področje poslovanja pravnih oseb, od  20. 11. 2016. 
 
Obveščamo vas, da z dnem 20.11.2016 stopijo v veljavo nova Pravila delovanja plačilnega 
sistema SEPA DD (Sepa Direct Debit Core Rulebook version 9.2 in Sepa Direct Debit Business 
to Business version 7.2). Posledici uvedbe navedenih pravil sta, tako za Osnovno, kot za 
Business to Business shemo, med drugim: 
 

I. Sprememba rokov za posredovanje SDD do ponudnika plačilnih storitev prejemnika 
plačila. 

II. Izenačitev rokov za pošiljanje prvih in enkratnih SDD ter ponavljajočih SDD. 
 
Spremembe bodo implementirane v Splošne pogoje poslovanja s Sepa direktno obremenitvijo 
in Urnik plačilnega prometa Sberbank banke d.d.. Izvleček bodočega Urnika objavljamo spodaj. 
 
SEPA DIREKTNE BREMENITVE (SDD) 
 
Za prejemnika plačila: 

 Ura 
prevzema 

CORE shema SDD 
(osnovna) 

B2B shema SDD 
(medpodjetniška) 

Posredovanje datoteke SDD v 
elektronsko banko 

 
do 24:00 

 
Od 14 koledarskih 
dni do 2 delovna 
dneva pred datumom 
izvršitve. 

 
Od 14 koledarskih 
dni do 2 delovna 
dneva pred datumom 
izvršitve. 

Posredovanje preklica SDD – 
samo v državi (IDD) 

do 24:00 Najkasneje 1 delovni 
dan pred datumom 
izvršitve. 

Najkasneje 1 delovni 
dan pred datumom 
izvršitve. 

Posredovanje razveljavitve SDD 
po izvršitvi - samo v državi (IDD) 

do 24:00 Najkasneje 1 delovni 
dan po datumu 
izvršitve. 

Najkasneje 1 delovni 
dan po datumu 
izvršitve. 

 
Za  plačnika: 

 Ura 
prejema 

CORE shema SDD 
(osnovna) 

B2B shema SDD 
(medpodjetniška) 

Zagotovitev denarnih sredstev do 7:30 na datum izvršitve na datum izvršitve 

Ugovor  (pred izvršitvijo SDD) do 12:00 Najkasneje 1 delovni 
dan pred izvršitvijo. 

Najkasneje 1 delovni 
dan pred izvršitvijo 

Povračilo (po izvršitvi SDD) do 14:30 Najkasneje 8 tednov 
oz. najkasneje 13 
mesecev po izvršeni 
SDD 

 
    

 
Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 20. 11. 2016 in veljajo do naslednje 
spremembe teh storitev Sberbank banke d.d., Ljubljana. Dokumenta Urnik plačilnega prometa 
in Splošni pogoji poslovanja s Sepa direktno obremenitvijo, sta objavljena na spletni strani 
banke: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/splosni-pogoji-in-placilni-promet. 
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