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Schemat SEPA Instant Credit Transfer 
(SCT Inst) – stan obecny

• Schemat SCT Inst (EPC) – ramy funkcjonowania paneuropejskich systemów
płatności natychmiastowych w euro (RT1 i TIPS)

• Maksymalna kwota transakcji – 100 000 EUR (od 1 lipca 2020 r.)

• Komunikacja oparta na standardzie ISO20022

• Weryfikacja maksymalnego czasu realizacji transakcji (w odniesieniu do TimeStamp):

 oczekiwany czas: 10 s

 graniczny czas (odrzucenie przelewu): 20 s

• Dostępność w trybie 365/7/24 – brak okresów niedostępności

• Recall (żądanie odwołania już zrealizowanego Polecenia Przelewu)

 z inicjatywy Banku Nadawcy: 10 dni roboczych

 z inicjatywy Nadawcy (od 18.11.2018): 13 miesięcy

• Investigation Procedure – weryfikacja statusu Polecenia Przelewu przez BN



Czas

Oczekiwany czas 
realizacji przelewu 
natychmiastowego, 

zgodnie ze schematem 
SCT Inst, do 10 sekund

Natychmiast

Integracja

Interoperacyjność, 
integracja lokalnych 

systemów płatności w 
ramach jednej 

platformy, komunikacja 
międzysystemowa

Elastycznie

Nie tylko przelew

Płatności 
natychmiastowe 

filarem zunifikowanego 
rozwiązania płatniczego, 
niezależnie od sposobu 

ich inicjowania (POS,
mobile, eCommerce)

W każdej sytuacji

Nowy standard

Jednolite w ramach 
Europy rozwiązanie 

na potrzeby płatności 
oparte na schemacie 
SCT Inst i standardzie 

ISO 20022

Jednolicie

24/7/365

Zgodnie ze schematem 
SCT Inst płatności 
natychmiastowe 

dostępne są 
24 godziny na dobę, 7 

dni w tygodniu, 365 dni 
w roku

Zawsze

Przyszłość płatności natychmiastowych w Europie 
zgodnie z założeniami strategii KE



Opracowanie własne na podstawie EPC, Registers of Participants in SEPA 
payment and payment related schemes.

Osiągalność SCT Inst
w ramach poszczególnych państw UE

Obecni uczestnicy schematu SCT Inst pochodzą głównie z 
krajów należących do strefy Euro (pokrycie 71% w 
stosunku do schematu SCT).

Podawane przez EPC dane dotyczą liczby PSP (Payment
Service Provider’ów), a nie liczby rachunków bankowych,
z których i na które można tego typu przelewy wysyłać. 
W tym drugim przypadku pokrycie jest dużo wyższe.



W drugim kwartale 2022 r. udział 
płatności natychmiastowych 
realizowanych w schemacie SCT 
Inst wyniósł 12.77 % w 
całkowitej liczbie przelewów 
SEPA

Stopień upowszechnienia płatności natychmiastowych w euro

Źródło EPC
EPC, SEPA Instant Credit Transfer Today (September 2022)



20 grudnia 2018 r. 30 listopada 2020 r. Q 4 2022 r.

Publikacja pierwszej wersji 
The SEPA Proxy Lookup 
(SPL) Scheme Rulebook

Publikacja przez EPC
pierwszej wersji
SEPA Request-To-Pay
Scheme Rulebook

Zapowiadana publikacja 
przez Komisję Europejską 
regulacji mających na celu 
upowszechnienie płatności 
SCT Inst

1 lipca 2020 r. 17 czerwca 2022 r. 19 listopada 2023 r.

Migracja SCT Inst z formatu 
ISO20022 v. 2009 na v. 2019

(The 2023 SCT Inst
Rulebook v.1.0)

Publikacja przez EPC 
pierwszej wersji 
Standardisation of QR-codes
for Mobile Initiated SEPA 
(Instant) Credit Transfers

Zwiększenie max. wartości 
pojedynczej transakcji z 
15000 EUR do 100000 EUR

Wartość dodana w 
kontekście rozwoju 
płatności B2B

Rozwój płatności natychmiastowych w euro



Pierwszy etap obejmuje obsługę  płatności 
natychmiastowych transgranicznych 
(międzysystemowych) w ramach systemu TIPS –
pełna gotowość.

W drugim etapie  wdrożona zostanie obsługa 
płatności natychmiastowych krajowych 
(wewnątrzsystemowych).

Euro Express Elixir – usługa umożliwiająca 
transgraniczne płatności natychmiastowe w walucie euro

KIR wdrożył rozwiązanie Euro Express 
Elixir, które obejmuje m.in. możliwość 
wysyłania i odbierania transgranicznych 
płatności natychmiastowych w euro. 

Dzięki integracji z systemem TIPS (KIR
w roli Instructing Party) otwieramy 
podmiotom sektora finansowego dostęp 
do jednolitej paneuropejskiej szyny 
płatności natychmiastowych. 

Wpisujemy się tym samym w strategię 
umacniania roli płatności 
natychmiastowych i standaryzacji
w wymiarze europejskim.



Funkcjonalności Euro Express Elixir

Dostępność 
w trybie 

24/7/365

Maksymalna kwota 
transakcji 

– 100 000 EUR

Komunikacja oparta 
na standardzie 

ISO 20022

Oczekiwany czas 
realizacji transakcji: 

do 10 sekund

KIR jako polski hub dla płatności natychmiastowych w walucie euro

Wykorzystanie części mechanizmów i rozwiązań stosowanych w systemie Express Elixir

Możliwość weryfikacji 
statusu realizacji 

przelewu

Obsługa Recall, 
czyli żądań odwołania 

zrealizowanych poleceń 
przelewów

Udostępnianie tabel 
uczestników TIPS oraz 

innych danych 
wynikowych

Alertowanie
w przypadku sytuacji 

nietypowych



• Dostosowanie do wytycznych KE w zakresie 
płatności natychmiastowych w euro

• Inicjatywy EPC

• Pierwsze wdrożenia z bankami, które rozpoczęły 
proces integracji z KIR

SCT Inst – co dalej
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