ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τον ΙΒΑΝ
1. Τι σηµαίνει ΙΒΑΝ;
Η λέξη ΙΒΑΝ σχηµατίζεται από τα αρχικά των λέξεων International Bank
Account Number που στα ελληνικά έχει µεταφραστεί ως ∆ιεθνής
Τραπεζικός Λογαριασµός
2. Από ποιόν δηµιουργήθηκε ο ΙΒΑΝ και ποιος ο σκοπός του;
Το πρότυπο International Bank Account Number (IBAN) δηµιουργήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (European Committee for
Banking Standards ή ECBS) και από τον International Organization for
Standardization (ISO) και είναι ένα διεθνώς συµφωνηµένο πρότυπο που έχει
τον κωδικό ISO 13616. Η δηµιουργία του ΙΒΑΝ έχει σκοπό να διευκολύνει την
αυτόµατη επεξεργασία των διασυνοριακών µεταφορών κεφαλαίων, να
διασφαλίσει την ορθότητα των δεδοµένων και να περιορίσει τη χειρόγραφη
επέµβαση.
3. Πώς είναι δοµηµένος ο ΙΒΑΝ;
Ο IBAN έχει σταθερό πλήθος χαρακτήρων για κάθε χώρα µε µέγιστο µήκος 34
χαρακτήρες που µπορεί να είναι αριθµοί ή κεφαλαία γράµµατα του λατινικού
αλφαβήτου.
Η δοµή του έχει ως εξής:
• Οι πρώτοι δύο αλφαβητικοί χαρακτήρες καθορίζουν την χώρα σύµφωνα µε
το πρότυπο ISO 3166, στην οποία είναι εγκατεστηµένη η τράπεζα που
τηρείται ο τραπεζικός λογαριασµός
• Οι επόµενοι δύο χαρακτήρες είναι ψηφία ελέγχου και χρησιµεύουν για την
επικύρωση των υπολοίπων χαρακτήρων που περιέχονται στον ΙΒΑΝ
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7064.
• Το υπόλοιπο τµήµα του ΙΒΑΝ το οποίο µπορεί να είναι µέχρι 30
αλφαριθµητικοί χαρακτήρες και ονοµάζεται Basic Bank Account Number /
BBAN, εµπεριέχει τον κωδικό αριθµό της Τράπεζας και του
Υποκαταστήµατος, καθώς και τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του
πελάτη.
4. Πώς δηµιουργείται ο ΙΒΑΝ ενός ελληνικού τραπεζικού λογαριασµού;
Ο ΙΒΑΝ κάθε ελληνικού τραπεζικού λογαριασµού έχει σταθερό µήκος 27
αλφαριθµητικών χαρακτήρων, όπου :
•

οι δύο πρώτοι αλφαβητικοί χαρακτήρες που καθορίζουν τη χώρα στην
οποία τηρείται ο Λογαριασµός είναι GR
• οι δύο επόµενοι είναι ψηφία ελέγχου που επικυρώνουν τους υπολοίπους
χαρακτήρες που περιέχονται στον ΙΒΑΝ και
• το τελευταίο τµήµα του είναι ο Βασικός Αριθµός Λογ/σµού (Basic Bank
Account Number ή BBAN), ο οποίος αποτελείται από:

1. Τρία (3) ψηφία για τον κωδικό της Τράπεζας
2. Τέσσερα (4) ψηφία για τον κωδικό του Καταστήµατος και
3. ∆εκαέξι (16) ψηφία για τον αριθµό Λογαριασµού του πελάτη (Όταν τα ψηφία
του αριθµού Λογαριασµού του πελάτη είναι λιγότερα από 16 τότε ο Λογαριασµός
συµπληρώνεται µε µηδενικά που τοποθετούνται στην αρχή του).

Στην Ελλάδα, π.χ. ο Βασικός Αριθµός Λογαριασµού (BBAN)
01101250000000012300695
για να µετατραπεί σε IBAN, πρέπει ο κωδικός της χώρας και τα δύο ψηφία
ελέγχου να προηγηθούν του Βασικού αριθµού Λογαριασµού, ως ακολούθως:
GR 16
ο κωδικός της χώρας

01101250000000012300695

τα ψηφία ελέγχου

ο βασικός αριθµός
Λογαριασµού(BBAN)

5. Πώς γράφεται ο ΙΒΑΝ;
Ο ΙΒΑΝ ο οποίος επεξεργάζεται και αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον
(‘‘ηλεκτρονικός ΙΒΑΝ’’) δεν περιέχει κενά ή διαχωριστικά.
Όταν ο ΙΒΑΝ τυπώνεται, χωρίζεται σε οµάδες των τεσσάρων χαρακτήρων,
αρχίζοντας από αριστερά και χωριζόµενες µε ένα κενό διάστηµα. Η τελευταία
οµάδα έχει µεταβλητό µήκος µέχρι τέσσερις χαρακτήρες.
Παραδείγµατα:
‘‘Ηλεκτρονικός’’ ΙΒΑΝ : GR4401401060106002101142641
‘‘Έντυπος’’ ΙΒΑΝ

: GR44 0140 1060 1060 0210 1142 641

Αυτή η επιλογή εκτύπωσης βοηθά στην εύκολη αναγνώριση και αντίληψη
από το ανθρώπινο µάτι και στην οµαλή εισαγωγή στοιχείων χωρίς λάθη. Τα
κενά διαστήµατα δεν υπολογίζονται ως χαρακτήρες.
6. Τι είναι o κωδικός ΒΙC;
Ο κωδικός ΒΙC (Bank Identifier Code),γνωστός και ως διεύθυνση SWIFT,
προσδιορίζει µια Τράπεζα π.χ ο κωδικός EMPOGRAA προσδιορίζει την
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
7. Ποιος είναι αρµόδιος να µου χορηγήσει τον ΙΒΑΝ και τον κωδικό ΒΙC;
Μόνο η Τράπεζα τήρησης ενός Λογαριασµού µπορεί να χορηγήσει τον σωστό
∆ιεθνή Τραπεζικό Λογαριασµό (ΙΒΑΝ) του συγκεκριµένου Λογαριασµού και το
σχετικό κωδικό αναγνώρισης της Τράπεζας (ΒΙC). Αν χρειασθείτε τον ΙΒΑΝ
ενός Λογαριασµού, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον κάτοχο του
Λογαριασµού.
Αν επιχειρήσετε να δηµιουργήσετε τους ΙΒΑΝ των προµηθευτών σας ή άλλων
συνεργατών σας, διακινδυνεύετε να δηµιουργήσετε λανθασµένους ΙΒΑΝ

8. Έχουν όλοι οι Λογαριασµοί ΙΒΑΝ;
Για κάθε Τραπεζικό Λογαριασµό, µπορεί να δηµιουργηθεί ο σχετικός ΙΒΑΝ
από την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασµός
9. Πότε πρέπει να ζητήσω τον ΙΒΑΝ ενός Λογαριασµού µου;
Αυτό µπορεί να γίνει οποτεδήποτε δεδοµένου ότι κάθε ευρωπαϊκή τράπεζα
είναι υποχρεωµένη:
•

Να υπολογίζει τους ΙΒΑΝ των Λογαριασµών που τηρεί.

•

Να πληροφορεί τους πελάτες της για τον ΙΒΑΝ του Λογαριασµού τους
και τον ΒΙC της Τράπεζας στα αντίγραφα κίνησης των Λογαριασµών ή
σε παράρτηµά τους.

10. Πώς θα χρησιµοποιήσω τον ΙΒΑΝ που µου χορήγησε η Τράπεζά µου;
Θα πρέπει να πληροφορείτε τους εµπορικούς συνεργάτες σας για τον ΙΒΑΝ
και τον ΒΙC αναγράφοντάς τους στις επικεφαλίδες των επιστολών σας και στα
τιµολόγιά σας.
11. Πώς συµµετέχει ο ΙΒΑΝ και ο ΒΙC στη ροή µιας διασυνοριακής
µεταφοράς πίστωσης;
Η συµµετοχή του ΙΒΑΝ και του ΒΙC σε µια διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα:
∆ικαιούχος

2

Εντολέας

3

1

Τράπεζα ∆ικαιούχου

4

Τράπεζα εντολέα

1.

Η Τράπεζα του ∆ικαιούχου χορηγεί τον ΙΒΑΝ και το
∆ικαιούχο.

2.

Ο ∆ικαιούχος αποστέλλει τον ΙΒΑΝ και το σχετικό ΒΙC στον Εντολέα.

3.

Ο Εντολέας υποβάλει µία διασυνοριακή εντολή µεταφοράς πίστωσης η οποία
περιλαµβάνει τον ΙΒΑΝ του ∆ικαιούχου και το σχετικό BIC.

σχετικό

BIC στο

4.

Η Τράπεζα του Εντολέα ελέγχει τον ΙΒΑΝ και το BIC και διαβιβάζει την εντολή
µεταφοράς στην Τράπεζα του ∆ικαιούχου. Ο Λογαριασµός του ∆ικαιούχου θα
πιστωθεί µε τη λήψη της εντολής

12. Τι θα κερδίσω από τη χρήση του ΙΒΑΝ και του ΒΙC;
Ο κανονισµός 2560/2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει ότι τα έξοδα για
διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων σε ευρώ εντός της Κοινότητας, για ποσά
µέχρι 12500 €, θα είναι ίδια µε εκείνα που εισπράττονται στις εγχώριες
πληρωµές. Αν ο πελάτης / εντολέας δεν γνωστοποιήσει τον αριθµό ΙΒΑΝ του
δικαιούχου και τον κωδικό BIC της τραπέζης του δικαιούχου τότε η τράπεζα
µπορεί να του επιβάλλει πρόσθετα έξοδα.

13. Υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια µε τη χρήση του ΙΒΑΝ και του ΒΙC;
Το πρότυπο International Bank Account Number (IBAN) σε συνδυασµό µε την
αναγραφή του κωδικού ΒΙC, παρέχει τη µέθοδο για την αυτόµατη αναγνώριση
και επαλήθευση των λογαριασµών. Αυτό συνεπάγεται περιορισµό των λαθών
και σωστή διόδευση ενός µηνύµατος διασυνοριακής πληρωµής στο
λογαριασµό του ∆ικαιούχου.
14. Που µπορώ να µάθω περισσότερες πληροφορίες για τον ΙΒΑΝ;
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τον ΙΒΑΝ µπορείτε να
απευθυνθείτε στην τράπεζα µε την οποία συνεργάζεστε ή στην Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών.
Επίσης µπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Τραπεζικών Προτύπων (ECBS), http://www.ecbs.org, όπου
διατίθενται τα παρακάτω σχετικά µε τον ΙΒΑΝ κείµενα:
•

EBS204 “IBAN: The International Bank Account Number”

•

SIG203 “IBAN: The Standard Implementation Guidelines”

•

TR201 “Register of European Bank Account Numbers”

Τέλος στον ηλεκτρονικό κόµβο της
http://www.hba.gr, µπορείτε να βρείτε το:
•

Ένωσης

Ελληνικών

Τραπεζών

Εγχειρίδιο τυποποίησης και εφαρµογής του ΙΒΑΝ και του ΒΒΑΝ

