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SCB – Slovak Credit Bureau


Založená v roku 2004 za účelom vytvorenia Bankového Úverového
registra v Slovenskej republike



SCB zabezpečuje prevádzku dvoch úverových registrov v SR:
- Banking Credit Bureau (banky a stavebné sporiteľne)
- Non-banking Credit Bureau (leasing a splátkový predaj)



SCB zabezpečuje prevádzku Systému pre overovanie údajov v SP pre
bankový sektor



SCB prevádzkuje servis v oblasti obchodných informácií:
informačný portál Univerzálny Register Plus obsahujúci informácie o
všetkých spoločnostiach a živnostníkoch v SR



SCB – Slovak Credit Bureau ponúka konzultačné služby, metodiku,
softvérové aplikácie a outsourcingové služby v oblasti manažmentu
úverového rizika a riadenia vzťahov s klientmi.
Ďalej ponúka širokú škálu riešení ako sú ratingové a scoringové
systémy, nástroje pre verifikáciu informácií, a softvér pre
automatizáciu a riadenie procesov a tvorbu stratégií



Od začiatku roka 2012 prevádzkuje Systém pre elektronickú
komunikáciu medzi exekútomi bankami
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Čo bolo na začiatku

 Papier, pomalosť, nesystémovosť, náklady – neefektívnosť a riziká
 Ochota komunikovať, spolupracovať pri hľadaní riešenia


Aktívne zapojenie záujmových združení (Asociácia, Komora)



Spolupráca kompetentných osôb za jednotlivé zúčastnené strany

 Prevzatie rizika – implementácia služby bez vstupných nákladov
 Konsenzus na projektovom rámci a rýchla realizácia prvej fázy
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Spolupráca medzi bankami a exekútormi
Konečný cieľ: komplexné riešenie elektronickej komunikácie medzi
súdnymi exekútormi a bankami na mandatórnej báze

•

rok 2008:
začiatok komunikácie medzi SBA a SKE

•

rok 2009/2010:
predbežný návrh jednotného modelu a jeho právnej podoby

•

rok 2010/2011:
finalizácia modelu spolupráce a odsúhlasenie realizátora projektu a
poskytovateľa služby pre banky a exekútorov

•

Na základe komunikácie so SBA prejavilo záujem 16 bánk, predbežný
záujem prejavila vačšina exekútorov, príprava zmluvnej dokumentácie

•

2. polrok 2011:
implementácia Systému a pilotná prevádzka s dvomi bankami

•

rok 2012:
rutinná prevádzka Systému
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Legislatíva

Na strane bánk:
 zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov
(§92 v časti Bankové tajomstvo).
Na strane súdnych exekútorov:
 zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Banky presadili zmenu v poslednej novele Zákona o bankách:
 môžu komunikovať elektronicky pri súčinnostiach, a to dokonca
bez potreby elektronického podpisu,
 v prípade elektronickej komunikácie súdny exekútor nemusí banke
pri súčinnosti zasielať poverenie súdu.
Návrh zmeny legislatívy – v súčinnosti s SBA a SKE
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Aktuálny stav elektronickej komunikácie

Pilotná prevádzka 2.12.2011 – 1.1.2012

• Počet prijatých Žiadostí

54 000

Rutinná prevádzka od 2.1.2012

•
•

Počet prijatých Počiatočných žiadostí
Počet prijatých žiadostí (opakované)

•
•

Počet zazmluvnených exekútorov
Počet aktívnych exekútorov 86

•

Počet pripojených bánk

9
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120

215 000
> 2,5 mil.
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Aktívne komunikujúce banky
TATRA BANKA, a.s.
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s.
UNICREDITBANK SLOVENSKO, a.s.
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, a.s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
WUSTENROT stavebná sporiteľňa, a.s.
J & T BANKA, a.s.

PRIVATBANKA, a.s.
7

ba
nk >7
ov 5
éh %
o
tr
hu

© 2009

Plánované pripojenie nových bánk
OTP Banka, a.s.
Volksbank, a.s.
Oberbank, AG 4. štvrťrok 2012
Poštová banka, a.s.
Zuno banka, a.s.
mBank, a.s.
Citi bank plc.
Prima banka, a.s.
1. štvrťrok 2013
Commerz bank
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
ING Bank, N.V.
Komerční banka, a.s.
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Návrh procesov
1 Preverenie - povinné
vždy

Exekútor

Súčinnosť A/N
1
Súčinnosť stav účtu

2

Zmena blokácie
Odblokovanie

Príkaz na platbu

2 Príkaz – voliteľný
9
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Popis rozhrania pre elektronickú komunikáciu

•

Technická a komunikačná infraštruktúra – možnosť efektívneho
prepoužitia architektúry využívanej bankami v ex. systémoch:

 Spoločný register bankových informácií
 Systém pre overovanie údajov v SP

•

SCB ako centrálny komunikačný uzol, prostredníctvom ktorého sú
distribuované do bánk požiadavky (súčinnosti) zasielané exekútormi
a odpovede bánk doručované naspäť exekútorom

•

Systém umožní implementovať nadstavbové funkcionality s pridanou
hodnotou: logika dopytovania, plne automatizovaný režim spracovania

•
•

Jednotná komunikačná a bezpečnostná architektúra (priv.linky, PKI)

•

Robustné riešenie zabezpečujúce vysokú dostupnosť, odolnosť voči
výpadkom a vysoké výkonnostné parametre

Modulárne riešenie interface pre elektronickú výmenu údajov s
možnosťou rozšíriteľnosti na ďalšie skupiny subjektov
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Schéma elektronickej komunikácie
Pripojenie na Centrálny uzol bánk prostredníctvom WEB portálu:

FS SR

BANK
BANK
BANK
Ex.
Ex.

Ex.
Ex.

Ex.
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Základná architektúra riešenia
Akceptácia modelu riešenia pozostávajúceho z 2 oddelených modulov:
i) SCB uzol - centrálny modul pre pripojenie bánk
ii) Portálovej časti riešenia pre pripojenie daňových exekútorov
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Technická a komunikačná architektúra
Technická a komunikačná architektúra – garancia parametrov:
-

bezpečnosť a výkonnosť
vysoká dostupnosť
odolnosť voči výpadkom
eliminácia straty dát
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Základné podmienky pre používateľov

•
•
•

Dobrovoľné zapojenie bánk a súdnych exekútorov

•
•

Banka odpovie: „áno/nie“ v stanovených lehotách bezodplatne

•

Pre plnú elektronickú komunikáciu je potrebná zmena legislatívy,
aby bolo možné vo všetkých úkonoch, vrátane doručovania
príkazov do banky, nahradiť súčasnú papierovú výmenu
dokumentov výmenou elektronických dokumentov

Preverovanie v rámci nových aj ’historických’ exekúcií
Elektronická komunikácia začína povinne žiadosťou o súčinnosť
banky pri preverení účtov povinného (preverenie existencie účtu
povinného zo strany exekútora)

Ďalšia komunikácia prebieha cielene už len s bankami, ktoré
potvrdia existenciu účtu
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Štruktúra zmluvnej dokumentácie
Východisková Rámcová zmluva o spolupráci a technickej podpore,
ktorej zmluvnými stranami sú :





Banky
Exekútori
SCB

Základné zmluvné podmienky:
• unifikované prehlásenie o prístúpení k Zmluve,
• individuálne pristúpenie k zmluve (banka, exekútor),
• súčasťou rámcovej zmluvy je dohoda medzi bankou a exekútorom
v zmysle požiadavky Zákona o bankách,
• definícia jednotných štruktúr pre výmenu údajov,
• vymedzenie zodpovedností (oprávnenosť požiadaviek exekútora,
správnosť, úplnosť a presnosť odpovedí poskytovaných bankou),
• definované parametre poskytovania služby,
• štandardizované technické a bezpečnostné podmienky pripojenia.
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Integrácia na strane exekútora

• Integrácia rozhrania pre elektronickú komunikáciu do systému
využívaného exekútorským úradom
• evidencia všetkých súčinností na jednom mieste a na spise,
vyhľadávanie v súčinnostiach, automatické upozornenie na
odpovede
• automatické vygenerovanie dokumentu na základe odpovede
elektronickej súčinnosti (napr. ak existuje účet, tak vygenerovanie
príkazu na začatie exekúcie do príslušnej banky)
• evidencia účtov povinného na základe odpovede banky
• generovanie dokumentov (príkaz na začatie exekúcie, exekučný
príkaz, ...) v elektronickej podobe do banky po uskutočnení
príslušných legislatívnych zmien
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Integrácia v systéme - príklady
Prehľad súčinností:
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Integrácia v systéme - príklady
Priebežný stav odpovedí – existencia účtov:
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Integrácia v systéme - príklady
Priebežný stav odpovedí – zostatky účtov:
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Integrácia v systéme ISSE
Ukážka integrácie zistených údajov:
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A čo ďalej ... ?
Ďalšie pripojiteľné subjekty (v pôsobnosti MF SR, MS SR, MV SR)







Finančná a colná správa SR
Kriminálna polícia a služby finančnej polície PZ
Notárske úrady
Orgány činné v trestnom konaní a súdy
Konkurzní správcovia

Rozširovanie Systému elektronickej komunikácie

•
•
•
•

Úpravy v konfigurácii, príp. modifikácia služieb v Systéme
Plná elektronizácia tokov dokumentov v rámci exekučných konaní
Upgrade achitektúry podľa doplnených technologických požiadaviek
Implementácia nových procesov v zmysle požiadaviek segmentov
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Ďakujeme za spoluprácu!

