INFORMACE O IBAN A BIC
IBAN (INtERNAtIONAl BANk ACCOuNt NuMBER)
Mezinárodní číslo účtu, které umožňuje bance jednoznačnou identiﬁkaci čísla účtu, banky a země plátce
nebo příjemce.

Formát
■

■
■

může obsahovat až 34 alfanumerických znaků, z toho:
2 písmena ISO kódu země
2 kontrolní číslice vypočítané podle modulo 97–10
základní číslo účtu (včetně účtu banky) – až 30 alfanumerických znaků
ve službách přímého bankovnictví KB je nutné u platby do zahraničí použít elektronický formát IBAN,
který obsahuje alfanumerické znaky bez přerušení mezerami nebo jinými znaky
písemnou formou může být IBAN členěn po 4 znacích oddělených mezerami

IBAN – příklady:
Země

Belgie

Francie

Číslo účtu

510-0075470-61

2004101005 0500013M026 06

Elektronický formát

BE62510007547061

FR1420041010050500013M02606

Písemný formát

BE62 5100 0754 7061

FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

■

v případě neuvedení čísla účtu ve formátu IBAN u platby do zahraničí mohou zahraniční banky v zemích,
které používají IBAN, účtovat poplatek za ruční zásah do svého zpracování (tzv. NON-STP)

IBAN v komerční bance
■
■
■

základní číslo účtu je zachováno
pouze převedeno do formátu IBAN
v tomto tvaru je číslo uváděno v záhlaví každého výpisu

IBAN v České republice
Ve vztahu k zahraničí se číslo účtu ve formátu IBAN skládá z 24 alfanumerických znaků, kde jsou:
■ 2 písmena ISO kódu země – CZ
■ 2 kontrolní číslice vypočítané podle modulo 97–10
■ kód banky – 4 číslice
■ číslo účtu – 16 číslic (včetně předčíslí)
Příklad:
číslo účtu vedeného v KB: 1602-23123111/0100
číslo účtu ve formátu IBAN: CZ65 0100 0016 0200 2312 3111
Více informací najdete na internetové adrese www.cnb.cz.

BIC / SWIFt kód
■
■
■
■

bankovní identiﬁkační kód
obsahuje název, zemi a adresu banky
je-li uveden v platebním příkazu, není nutné vypisovat další údaje o bance příjemce
BIC / SWIFT kód Komerční banky je kOMBCZPPXXX (KOMBCZPP pro osmimístnou variantu)
a je uváděn v záhlaví výpisu k účtu

