INFORMÁCIE O IBAN A BIC
IBAN (International Bank Account Number)
formát účtu


mezinárodný bankový identifikátor určený k jednoznačnej identifikácii



účtu klienta



banky



krajiny

dôvodom jeho zavedenia je podpora automatizovaného spracovania
cezhraničných platieb, tzv. STP (Straight Through Processing)
môže obsahovať až 34 alfanumerických znakov, z toho:


2 písmená ISO kódu krajiny



2 kontrolné číslice vypočítané podľa modulov 97-10



základné číslo účtu — až 30 alfanumerických znakov

v službách elektrického bankovníctva Komerční banky, a.s., pobočky
zahraničnej banky je nutné při platbe do zahraničia použiť elektronický
formát IBAN, ktorý obsahuje alfanumerické znaky bez prerušenia
medzerami alebo inými znakmi
písomnou formou môže byť IBAN členený po 4 znakoch oddelených
medzerami
IBAN: príklady
Krajina

Belgicko

Francúzsko

Číslo účtu

510-0075470-61

2004101005 0500013M026 06

Elektronický formát

BE62510007547061

FR1420041010050500013M02606

Písomný formát

BE62 5100 0754 7061

FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

v prípade neuvedenia čísla účtu vo formáte IBAN pri platbe do zahraničia
môžu zahraničné banky v krajinách, ktoré používajú IBAN, účtovať poplatok
za ručný zásah do svojho spracovania (tzv. NONSTP)
IBAN v Komerční banke
základné číslo účtu je zachované
len prevedené do formátu IBAN
v tomto tvare je číslo uvedené v záhlaví každého výpisu
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IBAN v Slovenskej republike
Vo vzťahu k zahraničiu sa číslo účtu vo formáte IBAN skladá z 24 alfanumerických
znakov, kde sú:
2 písmená ISO kódu krajiny/štátu — SK
2 kontrolné číslice vypočítané podľa modulo 97-10
kód banky — 4 číslice, predčíslie účtu a základné číslo účtu
IBAN: príklady
Krajina

SR

Číslo účtu

1100012940

Elektronický formát

SK6581000000001100012940

Písomný formát

SK65 8100 0000 0011 0001 2940

Viac informácií nájdete na internetovej adrese www.nbs.sk.
BIC
BIC znamená bankový identifikačný kód a je totožný so swiftovým kódom.
Tento kód obsahuje názov,krajinu/štát a adresu banky.
Pokiaľ je uvedený v platobnom príkaze, nie je nevyhnutné vypisovať údaje o
banke príjemcu.
BIC KB,a.s., pobočka zahraničnej banky je KOMBSKBAXXX (KOMBSKBA pre
osemmiestnu variantu).
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