Navodila za SEPA nakazila na platformo
SunContract platforma je novost na energetskem trgu, ki za svoje delovanje, to je neposredno
povezovanje kupcev in proizvajalcev elektrike, uporablja blockchain tehnologijo. Čeprav ta v osnovi
za izvedbo transakcij uporablja digitalno valuto (v primeru SunContracta je to SNC žeton), lahko vse
obveznosti na platformi (npr. plačilo varščine) poravnate tudi z EUR. Plačilo z evri lahko enostavno
izvedete z navadnim SEPA plačilom.
V nadaljevanju so prikazani koraki, kako pridete do vaših podatkov za nakazilo SEPA za poravnavo
vaših obveznosti na platformi.
Z vašim uporabniškim imenom in geslom se prijavite v vaš račun na platformi. V navigacijski vrstici
kliknite na zavihek „Profil“ in nato na zavihek „Račun“. Izberite gumb „Depozit“ in kot način
depozita izberite opcijo „Nakazilo EUR“. Če želite naložiti SNC žetone, uporabite „Nakazilo SNC“.

V okencu „Vnesi željen znesek (EUR)“ vpišite količino EUR sredstev, ki jih želite položiti, in potrdite
izbiro z gumbom „Potrdi“. Prikaže se vam okno s podatki (kot ga vidite v nadaljevanju) za polog
sredstev in QR koda.

PRIMER izpisa podatkov za bančno nakazilo na platformi

POZOR! Podatki za nakazilo se generirajo za vsakega posameznega uporabnika posebej in se
zato med sabo razlikujejo.

V kolikor nakazilo opravljate z mobilnim telefonom in vaša banka omogoča to funkcijo, lahko
podatke vnesete s skeniranjem QR kode, ki se vam pokaže na platformi. Če plačilo izvajate preko
računalnika, podatke prepišite v plačilni nalog.

Ker je SunContract globalna platforma, se sredstva nakazujejo na bančni račun v tujini. Zato pred
vnosom podatkov bodite pozorni, da izberete plačilni nalog za plačilo v tujino.

V kolikor vaša banka ne omogoča izbire sklica RF, izberite sklic SI00 + referenčna številka. Če tudi
tako ne boste mogli izvesti plačila, referenco vpišite v polje „Namen plačila“ (glejte zgornjo sliko).
Država prejemnika je država, kjer je odprt bančni račun, na katerega nakazujete sredstva (Litva).
Ker v klasičnem bančnem sistemu nakazilo sredstev traja dlje, je potrebno za uspešen polog počakati
od 1 do 3 dni, odvisno od ažurnosti vaše banke. Stanje plačila se vam bo sproti osveževalo v stolpcu
„Status“.

