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privind verificarea numelor și a numerelor în tranzacțiile care necesită 
codurile IBAN/BIC 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită reintroducerea verificărilor numelor și numerelor pentru viramentele 
bancare. Potrivit petiționarului, această verificare fusese necesară anterior, însă a fost 
eliminată odată cu introducerea codurilor IBAN/BIC pentru viramente. Petiționarul a 
întâmpinat probleme la efectuarea plăților utilizând codurile IBAN/BIC: Acesta consideră că 
verificările numelor și numerelor trebuie să fie reintroduse și solicită Parlamentului Europei 
să ia măsuri în această privință. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 august 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Verificarea încrucișată a numelui titularului de cont cu numele titularului de cont prevăzut în 
transfer nu s-a schimbat datorită SEPA. Înainte de introducerea codului IBAN, băncile nu 
erau obligate să facă această verificare încrucișată.

În articolul 74 alineatul (1) din Directiva privind serviciile de plată1 se precizează: ,,În cazul 

                                               
1

Directiva privind serviciile de plată (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0064&from=en)
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în care un ordin de plată este executat în conformitate cu codul unic de identificare, ordinul de 
plată este considerat executat corect în ceea ce privește beneficiarul plății specificat prin codul 
unic de identificare.ˮ Această prevedere urmărește îmbunătățirea automatizării și accelerarea 
plăților. De asemenea, erorile de scriere nu ar trebui să conducă la transferuri necuvenite de 
bani. Verificarea cifrelor din codul IBAN relevă erori umane, cum ar fi introducerea greșită a 
unei cifre.

Dacă un plătitor utilizează corect codul IBAN/BIC pentru a transfera bani, banca este 
răspunzătoare în cazul în care banii au fost trimiși într-un alt cont. Dacă totuși, plătitorul nu 
utilizează informațiile corecte referitoare la cont, plătitorul este cel responsabil. În plus, 
băncile trebuie să efectueze controale împotriva spălării banilor atunci când se deschid conturi 
noi, pentru a evita ca acestea să fie deschise sub nume false. Acest fapt ar evita situațiile în 
care plătitorii transferă bani în conturi existente folosite de escroci.

Trebuie remarcat faptul că la articolul 74 alineatul (2) se precizează: ,,Totuși, prestatorul de 
servicii de plată al plătitorului trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a recupera 
fondurile implicate în operațiunea de plată. În cazul în care acest lucru este convenit în 
contractul-cadru, prestatorul de servicii de plată poate percepe utilizatorului serviciilor de 
plată o taxă pentru operațiunea de recuperareˮ. Cu alte cuvinte, banca dumneavoastră 
(=prestatorul de servicii de plată) ar trebui să facă un efort rezonabil pentru a recupera banii 
dumneavoastră (= utilizatorul de servicii de plată). Însă, băncile vă pot percepe o taxă pentru 
acest lucru.

Concluzie

În articolul 74 alineatul (1) din Directiva privind serviciile de plată se precizează: ,,În cazul în 
care un ordin de plată este executat în conformitate cu codul unic de identificare, ordinul de 
plată este considerat executat corect în ceea ce privește beneficiarul plății specificat prin codul 
unic de identificare.ˮ Această prevedere urmărește îmbunătățirea automatizării și accelerarea 
plăților. Comisia Europeană consideră că acest lucru permite un echilibru corect între 
accesibilitatea pentru consumatori și securitatea plăților.


