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1.

Informácie o medzinárodnom čísle účtu IBAN



1.1.

IBAN je formát čísla účtu stanoveným štandardom
EBS204, ktorý vydal European Committee for
Banking Standards a je založený na medzinárodnej
norme ISO 13616.
Základnou časťou IBAN-u je BBAN (základné číslo
účtu).
Štandard stanovuje štruktúru IBAN-u pre výskyt
v elektronickom prostredí a pre výskyt v papierových
médiách.



1.2.

1.3.

Štruktúra IBAN-u v elektronickom prostredí je
nasledovná:
 prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické
a predstavujú kód krajiny podľa normy ISO 3166,
 ďalšie dva znaky sú povinné numerické
a predstavujú kontrolné číslice pre programovú
kontrolu čísla,
 ďalšia časť môže obsahovať maximálne do tridsať
znakov rôzneho charakteru.
IBAN v elektronickom prostredí je bez separátorov.
IBAN vyskytujúci sa na papierovom médiu má
rovnakú štruktúru. Číslo je však nutné rozdeľovať do
skupín po štyroch znakoch oddelených separátorom.
Posledná skupina môže mať menej ako 4 znaky.
Štandard nevyžaduje uvádzať slovo „IBAN“ pred
číslom.

2.

Národná štruktúra IBAN

2.1

Každá krajina Európskeho spoločenstva má
povinnosť stanoviť národnú dĺžku a štruktúru IBAN-u
a určiť pozície, na ktorých je:
 kód banky (identifikačný kód),
 predčíslie,
 základné číslo účtu.
Národný formát čísla účtu IBAN má mať fixnú dĺžku.

2.2

V podmienkach Slovenskej republiky je IBAN daný
osobitným právnym predpisom – Opatrením Národnej
banky Slovenska č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje
štruktúra
bankového
spojenia,
štruktúra
medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti
o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.

3.

IBAN pre účty zriadené na území Slovenskej
republiky

3.1.

Medzinárodné bankové číslo účtu IBAN pre účty
zriadené na území Slovenskej republiky obsahuje 24
znakov, z ktorých:
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prvé dva znaky sú alfabetické znaky - označujú
kód krajiny,
tretí a štvrtý znak sú dve kontrolné číslice zistené
podľa osobitného kontrolného systému,
piaty až ôsmy znak je numerický identifikačný kód,
deviaty znak až štrnásty znak je predčíslie účtu,
ktoré obsahuje najviac šesť číslic,
pätnásty znak až dvadsiaty štvrtý znak je základné
číslo účtu, ktoré obsahuje najviac desať číslic.

Ak má predčísiel účtu menej ako šesť číslic,
chýbajúce číslice sa dopĺňajú nulami na prvých
miestach zľava. Ak základné číslo účtu má menej ako
desať číslic, chýbajúce číslice sa dopĺňajú nulami na
prvých miestach zľava.
3.2.

V listinnej forme sa IBAN uvádza tak, že 24 znakov sa
rozdeľuje do šiestich skupín oddelených medzerou,
pričom každá skupina obsahuje štyri znaky.

3.3.

V elektronickej forme sa IBAN uvádza v tvare 24
znakov bez medzier.

3.4.

Spôsob tvorby kontrolnej číslice a kontrola správnosti
predčíslia účtu a základného čísla účtu je definovaný
v Opatrení NBS č. 8/2009.

Informatívny výpočet a kontrola IBAN pre Slovenskú
republiku je aj na internetovej stránke:
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocetiban-pre-sr
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