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Ärende: Framställning nr 2066/2013, ingiven av Gredo Förster, tysk medborgare, om 
kontroll av namn och nummer vid banktransaktioner med IBAN/BIC-kod 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren efterlyser ett återinförande av kontroll av namn och nummer för 
banköverföringar. Enligt framställaren krävdes denna kontroll tidigare men avskaffades i och 
med införandet av IBAN/BIC-koderna för överföringar. Framställaren har haft problem med 
betalningar som utförts med IBAN/BIC-kod. Han anser att kontroll av namn och nummer bör 
återinföras och uppmanar Europaparlamentet att vidta åtgärder i detta avseende. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 augusti 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Den korsvisa kontrollen av kontoinnehavarens namn mot det namn på kontoinnehavaren som 
anges vid överföringen har inte ändrats i och med införandet av det gemensamma
eurobetalningsområdet (Sepa). Bankernas skyldighet att göra denna korsvisa kontroll 
avskaffades redan före införandet av IBAN.

I artikel 74.1 i betaltjänstdirektivet1 fastställs följande: ”Om en betalningsorder genomförs 
med hjälp av en unik identifikationskod [IBAN, BIC], ska betalningsordern anses ha 
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Betaltjänstdirektivet (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02007L0064-
20091207&qid=1428993699992&from=EN)
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genomförts korrekt vad avser den betalningsmottagare som angetts i den unika 
identifikationskoden.” Syftet är att öka automationen och påskynda betalningar. Dessutom bör 
skrivfel inte resultera i felaktig överföring av pengar. Kontrollsiffror i IBAN-koden gör att 
mänskliga fel, såsom en felaktigt skriven siffra, kan upptäckas.

Om en betalare använder korrekta IBAN/BIC-uppgifter för att överföra pengar är banken 
ansvarig om pengarna skickas till fel konto. Om betalaren däremot inte använder korrekta 
kontouppgifter är det betalaren som är ansvarig. Dessutom måste banker utföra 
penningtvättkontroller vid öppnande av konton i syfte att förhindra att konton öppnas i falska 
namn. På så sätt kan situationer undvikas där betalare överför pengar till befintliga konton 
som används av bedragare.

Det bör noteras att artikel 74.2.2 anger följande: ”Betalarens betaltjänstleverantören ska dock 
vidta skäliga åtgärder för att återvinna de medel som betalningstransaktionen avsåg. Om så 
har avtalats i ramavtalet får betaltjänstleverantören ta ut en avgift av betaltjänstanvändaren för 
återvinningen.” Med andra ord bör banken (= betaltjänstleverantören) göra rimliga 
ansträngningar för att återvinna dina (= betaltjänstanvändaren) pengar. Det är dock möjligt att 
du får betala en avgift till banken för detta.

Slutsats

I artikel 74.1 i betaltjänstdirektivet fastställs följande: ”Om en betalningsorder genomförs med 
hjälp av en unik identifikationskod [IBAN, BIC], ska betalningsordern anses ha genomförts 
korrekt vad avser den betalningsmottagare som angetts i den unika identifikationskoden.” 
Syftet med detta är att öka automationen och påskynda betalningar. Kommissionen anser att 
man på detta sätt har uppnått rätt balans mellan konsumentvänlighet och betalningssäkerhet.


