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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 2066/2013, внесена от Гредо Фьорстер, с германско 
гражданство, относно проверките на имената и номерата при банковите 
транзакции с IBAN/BIC 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за повторно въвеждане на проверките на имената и 
номерата при банковите преводи. Според вносителя на петицията преди тази проверка 
е била задължителна, но е била премахната с въвеждането на кодовете за преводи 
IBAN/BIC. Вносителят на петицията се е сблъскал с проблеми при плащания 
посредством IBAN/BIC. Той счита, че проверките на името и номера следва да се 
въведат отново и призовава Европейския парламент да предприеме мерки в тази връзка. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 август 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Съпоставката на името на титуляря на банковата сметка с името на титуляря, 
предоставено при банковия превод, не е променено вследствие на единната зона за 
плащания в евро (ЕЗПЕ). Както вече е установено, банките не са били задължени да 
извършват подобна съпоставка преди въвеждането на IBAN.

Член 74, параграф 1 от Директивата на ЕС за платежните услуги1 гласи: „Ако платежно 

                                               
1 Директива на ЕС за платежните услуги (http://eur-lex.europa.eu/legal-
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нареждане се изпълнява в съответствие с уникален идентификатор (IBAN, BIC), 
платежното нареждане се счита за точно изпълнено по отношение на посочения с 
уникалния идентификатор получател.“ Целта е подобряване на автоматизацията и 
ускоряване на плащанията. Освен това, печатни грешки не следва да водят до 
неправилно превеждане на финансови средства. Контролните числа от IBAN разкриват, 
че е допусната човешка грешка, а именно печатна грешка при една от цифрите.

Ако платецът ползва правилния IBAN/BIC за извършване на паричен превод, банката 
носи отговорност, в случай че парите бъдат преведени на грешна сметка. Ако платецът 
обаче не използва правилната информация за банковата сметка, то отговорност носи 
същият. В допълнение, при откриване на банкова сметка, банката трябва да извърши 
проверка във връзка с борбата с изпирането на пари, за да предотврати откриването на 
банкови сметки под фалшиви имена. Така ще се избегнат ситуации, в които платецът 
би превел пари по съществуващи сметки, използвани от измамници.

Следва да се отбележи, че член 74, параграф 2, точка 3) гласи: „Въпреки това 
доставчикът на платежни услуги (ДПУ) на платеца полага усилия в рамките на 
разумното да възстанови средствата по платежната транзакция.“. „Ако е уговорено в 
рамковия договор, ДПУ може  да начислява на ползвателя на платежни услуги (ППУ) 
такса за възстановяване“. С други думи, вашата банка (= доставчик на платежни 
услуги) полага разумни усилия да възстанови вашите (= ползвател на платежни услуги) 
пари. Те обаче могат да наложат такса за това.

Заключение

Член 74, параграф 1 от Директивата на ЕС за платежните услуги гласи: „Ако платежно 
нареждане се изпълнява в съответствие с уникален идентификатор (IBAN, BIC), 
платежното нареждане се счита за точно изпълнено по отношение на посочения с 
уникалния идентификатор получател.“ Целта е подобряване на автоматизацията и 
ускоряване на плащанията. Според Европейската комисия с това се постига точният 
баланс между удобството на потребителите и сигурността на плащанията.
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