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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2066/2013, ktorú predkladá Gredo Förster, nemecký štátny 
príslušník, o potvrdzovaní mena a čísla pri bankových prevodoch s kódmi 
IBAN/BIC 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada znovuzavedenie potvrdzovania mena a čísla pri bankových 
prevodoch. Podľa predkladateľa petícia bolo predtým takéto potvrdenie pre prevody potrebné, 
ale bolo zrušené po zavedení kódov IBAN/BIC. Predkladateľ petície sa pri platbách s 
použitím kódov IBAN/BIC stretol s problémami. Je presvedčený, že potvrdzovanie mena a 
čísla by sa malo znovu zaviesť a žiada Európsky parlament, aby v tejto veci konal. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. augusta 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Krížová kontrola mena majiteľa účtu s menom majiteľa účtu uvedeným pri prevode sa 
nezmenilo kvôli systému SEPA. Banky nemali povinnosť vykonávať túto krížovú kontrolu už 
pred zavedením kódu IBAN.

V článku 74 ods 1 smernice o platobných službách1 sa uvádza: „Ak sa platobný príkaz 
vykonáva podľa jedinečného identifikátora (IBAN, BIC), považuje sa za správne vykonaný 

                                               
1 Smernica o platobných službách (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from =SK)
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vzhľadom na príjemcu uvedeného v jedinečnom identifikátore.“ Cieľom je zlepšiť 
automatizáciu a zvýšiť rýchlosť platieb. Ani preklepy by nemali viesť k nesprávnym 
prevodom peňazí. Kontrolné číslice v kóde IBAN odhalia ľudské chyby, akou je preklep v 
jednej číslici.

Ak platiteľ použije pri prevode peňazí správnu informáciu o kóde IBAN/BIC, v prípade, že 
peniaze sú zaslané na nesprávny účet, banka nesie zodpovednosť.  Ak však platiteľ nepoužije 
správnu informáciu o účte, zodpovednosť nesie on. Okrem toho banky musia pri zakladaní 
účtov vykonávať kontroly zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí, aby sa zabránilo 
tomu, že sa účty budú zakladať pod falošným menom. Takto by sa zabránilo situáciám, keď 
príkazca platby prevedie peniaze na existujúce účty, ktoré používajú podvodníci.

Treba poznamenať, že v článku 74 ods. 2 sa uvádza: „Poskytovateľ platobných služieb 
platiteľa však vynaloží primerané úsilie, aby vymohol finančné prostriedky platobnej 
transakcie. Ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb môže za 
toto vymáhanie účtovať poplatky“. Inými slovami by vaša banka ( = poskytovateľ platobných 
služieb) mala vynaložiť primerané úsilie, aby vymohla vaše (= používateľ platobných služieb) 
peniaze. Môže vám však za to účtovať poplatky.

Záver

V článku 74 ods. 1 sa uvádza: „Ak sa platobný príkaz vykonáva podľa jedinečného 
identifikátora (IBAN, BIC), považuje sa za správne vykonaný vzhľadom na príjemcu 
uvedeného v jedinečnom identifikátore.“ Cieľom je zlepšiť automatizáciu a zvýšiť rýchlosť 
platieb. Európska komisia sa nadáva, že týmto sa nastoľuje správna rovnováha medzi 
ústretovosťou voči spotrebiteľovi a platobnou bezpečnosťou.


