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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2066/2013, του Gredo Förster, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τους ελέγχους του ονόματος και του αριθμού σε τραπεζικές συναλλαγές με 
τον κωδικό IBAN/BIC 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την επαναφορά των ελέγχων του ονόματος και του αριθμού στα τραπεζικά 
εμβάσματα. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο εν λόγω έλεγχος ήταν μέχρι πρότινος 
υποχρεωτικός αλλά καταργήθηκε με την καθιέρωση του κωδικού IBAN/BIC για τα 
εμβάσματα. Ο αναφέρων έχει αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διενέργεια πληρωμών με 
τη χρήση του κωδικού IBAN/BIC. Θεωρεί ότι οι έλεγχοι του ονόματος και του αριθμού θα 
πρέπει να επανεισαχθούν και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση προς 
αυτήν την κατεύθυνση. 

2. Το παραδεκτό (της αναφοράς)

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Αυγούστου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Η διασταύρωση του ονόματος του κατόχου του λογαριασμού με το όνομα του κατόχου του 
λογαριασμού που παρέχεται στο έμβασμα δεν άλλαξε εξαιτίας του ΕΧΠΕ. Ακόμα και πριν 
την καθιέρωση του IBAN,  οι τράπεζες δεν ήταν υποχρεωμένες να πραγματοποιούν αυτήν τη 
διασταύρωση των ονομάτων.
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Το  Άρθρο 74 παράγραφος 1 της Οδηγίας Υπηρεσιών Πληρωμών1 ορίζει: «Εάν η πράξη 
πληρωμής εκτελεστεί σύμφωνα με το αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης, θεωρείται ότι 
εκτελέστηκε ορθά όσον αφορά τον δικαιούχο που αναγράφεται στο αποκλειστικό μέσο 
ταυτοποίησης.» Αυτό στοχεύει στη βελτίωση της αυτοματοποίησης και την αύξηση της 
ταχύτητας των πληρωμών. Επιπλέον, τυπογραφικά λάθη δεν θα πρέπει να καταλήγουν σε 
λανθασμένες μεταφορές χρημάτων. Τα ψηφία ελέγχου στον IBAN εντοπίζουν ανθρώπινα 
λάθη όπως τη λανθασμένη πληκτρολόγηση ενός ψηφίου.

Αν ένας πληρωτής χρησιμοποιήσει τις σωστές πληροφορίες IBAN/ BIC για να μεταφέρει 
χρήματα, η τράπεζα ευθύνεται σε περίπτωση που σταλούν σε λανθασμένο λογαριασμό. Αν 
ωστόσο ο πληρωτής δεν χρησιμοποιήσει τις σωστές πληροφορίες λογαριασμού, η ευθύνη 
βαρύνει αυτόν. Επιπρόσθετα, οι τράπεζες οφείλουν να πραγματοποιούν ελέγχους κατά του 
ξεπλύματος χρήματος κατά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ώστε να αποφεύγεται η 
περίπτωση να ανοίγονται λογαριασμοί σε ψευδή ονόματα. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται 
στη συνέχεια καταστάσεις όπου πληρωτές μεταφέρουν χρήματα σε υπάρχοντες λογαριασμούς 
που χρησιμοποιούνται από απατεώνες.

Σημειώνεται ότι το Άρθρο 74 παράγραφος 2 εδάφιο 2 ορίζει: «Ωστόσο, ο πάροχος των 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των 
χρηματικών ποσών που αφορά η πράξη πληρωμής.» «Εάν προβλέπεται στη σύμβαση-
πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να επιβάλει χρέωση στον χρήστη 
υπηρεσιών πληρωμών για την ανάκτηση των ποσών.» Με άλλα λόγια, η τράπεζα σας (= 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών) θα πρέπει να καταβάλει εύλογες προσπάθειες να ανακτήσει 
τα χρήματα σας (= του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών). Μπορεί ωστόσο να χρεωθείτε για 
αυτό.

Συμπέρασμα

Το Άρθρο 74, παράγραφος 1 της Οδηγίας Υπηρεσιών Πληρωμών ορίζει: «Αν μια εντολή 
πληρωμής εκτελείται σύμφωνα με τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (IBAN, BIC), 
θεωρείται ότι εκτελέστηκε ορθά αναφορικά με τον δικαιούχο πληρωμής που ορίζεται από τον 
μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.» Αυτό στοχεύει στη βελτίωση της αυτοματοποίησης και 
την αύξηση της ταχύτητας των πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι  με αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η ορθή ισορροπία μεταξύ φιλικότητας προς τον καταναλωτή και 
ασφάλειας των πληρωμών.

                                               
1 Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from =EN)


