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Przedmiot: Petycja nr 2066/2013, którą złożył Gredo Förster (Niemcy), w sprawie 
weryfikacji nazwiska i numeru w przypadku transakcji bankowych z 
wykorzystaniem IBAN/BIC 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do przywrócenia weryfikacji nazwiska i numeru w przypadku 
przelewów bankowych. Jego zdaniem weryfikacja ta była wcześniej wymagana, jednak 
zniesiono ją wraz z wprowadzeniem kodów IBAN/BIC w odniesieniu do przelewów. 
Składający petycję napotkał problemy w dokonywaniu płatności z wykorzystaniem tych 
kodów. Uważa, że należy ponownie wprowadzić weryfikację nazwiska i numeru oraz wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia działań w tym zakresie. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 sierpnia 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Weryfikacja nazwiska posiadacza rachunku z nazwiskiem posiadacza rachunku podawanym 
podczas przelewów nie zmieniła się z powodu SEPA. Już wcześniej zdarzały się przypadki, 
że banki nie były obowiązane dokonywać tej weryfikacji przed wprowadzeniem kodu IBAN.

Artykuł 74 ust. 1 dyrektywy w sprawie usług płatniczych1 stanowi: „Jeżeli zlecenie płatnicze 

                                               
1 Dyrektywa w sprawie usług płatniczych (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from =PL)
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jest wykonywane zgodnie z unikatowym identyfikatorem (IBAN, BIC), zlecenie płatnicze w 
odniesieniu do odbiorcy określonego w unikatowym identyfikatorze uważa się za wykonane 
prawidłowo.” Ma to na celu zwiększenie automatyzacji i szybkości zleceń płatniczych. 
Również błędy literowe nie powinny powodować nieprawidłowego przelewu. Kontrole cyfr 
kodów IBAN wskazują na błędy ludzkie, takie jak złe zapisanie jednej cyfry.

Jeżeli płatnik podaje właściwy kod IBAN/BIC do przelewu, bank jest odpowiedzialny w 
przypadku przesłania pieniędzy na niewłaściwy rachunek. Jeżeli jednak płatnik nie podaje 
właściwych informacji dotyczących rachunku, to on jest odpowiedzialny. Ponadto banki, 
otwierając rachunek, muszą przeprowadzać kontrole związane z praniem pieniędzy, aby nie 
można było otwierać rachunków pod fałszywym nazwiskiem. To powinno pozwolić na 
unikanie sytuacji, kiedy płatnicy przelewają pieniądze na istniejące rachunki posiadane przez 
oszustów.

Należy zauważyć, że art. 74 ust. 2 akapit drugi stanowi: „Dostawca usług płatniczych płatnika 
podejmuje jednak stosowne starania, aby odzyskać środki zaangażowane w transakcję 
płatniczą. Jeżeli zostało to uzgodnione w umowie ramowej, dostawca usług płatniczych może 
pobierać od użytkownika usług płatniczych opłatę za odzyskanie środków.” Innymi słowy, 
Pański bank (tj. dostawca usług płatniczych) powinien podjąć stosowne starania, aby 
odzyskać Pańskie (tj. użytkownika usług płatniczych) pieniądze. Może jednak zażądać za to 
opłaty.

Podsumowanie

Artykuł 74 ust. 1 dyrektywy w sprawie usług płatniczych stanowi: „Jeżeli zlecenie płatnicze 
jest wykonywane zgodnie z unikatowym identyfikatorem (IBAN, BIC), zlecenie płatnicze w 
odniesieniu do odbiorcy określonego w unikatowym identyfikatorze uważa się za wykonane 
prawidłowo.” Ma to na celu zwiększenie automatyzacji i szybkości zleceń płatniczych. 
Zdaniem Komisji Europejskiej zapewnia to odpowiednią równowagę między warunkami 
przyjaznymi dla konsumenta a bezpieczeństwem płatności.


