Vážení klienti,
po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sú klienti povinní v súlade s
nariadeniami, ktoré v decembri 2001 schválili Európsky parlament a Rada
Európskych spolo enstiev, pri cezhrani ných prevodoch vždy uvádza správny
bankový identifika ný kód BIC (Bank Identifier Code) a správne medzinárodné
bankové íslo ú tu
IBAN (International Bank Account Number) príjemcu
cezhrani ného prevodu.
IBAN je medzinárodne štandardizovaná forma ísla ú tu, ktorá umož uje
identifikáciu ú tu, krajiny a banky príjemcu pri cezhrani nom prevode do krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Európskym hospodárskym priestorom
sú lenské štáty Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, eská republika,
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Ma arsko, Malta, Nemecko, Po sko, Portugalsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Ve ká Británia) a
lenské štáty Európskej dohody o vo nom obchode, ktoré podpísali zmluvu o
Európskom hospodárskom priestore (okrem
lenským štátov EÚ teda aj
Lichtenštajnsko, Nórsko a Island).
Medzinárodné bankové íslo ú tu IBAN (International Bank Account Number) pre
ú ty zriadené na území Slovenskej republiky, ktoré slúži na ú ely cezhrani ných
prevodov, obsahuje 24 znakov roz lenených na:
a) prvú as obsahujúcu dva alfabetické znaky, ktoré tvoria kód krajiny (t.j. SK)
b) druhú as obsahujúcu dve kontrolné íslice zistené pod a osobitného
kontrolného systému (STN ISO 7064)
c) tretiu as obsahujúcu identifika ný kód zložený zo štyroch íslic, pred íslia ú tu
a základného ísla ú tu. Pred íslie sa dop a nulami na prvých miestach z ava na
šes íslic. Základné íslo ú tu sa dop a nulami na prvých miestach z ava na
desa íslic. V elektronickej podobe sa IBAN skladá z 24 znakov bez medzier.
V písomnej forme sa IBAN skladá z 24 znakov rozdelených do skupín po štyri
znaky oddelených medzerou.
Dovo ujeme si Vás upozorni , aby ste svojich partnerov informovali o Vašom ísle
ú tu v tvare IBAN a BIC kóde.
Bankový identifika ný kód (BIC kód) Privatbanky, a.s. je: BSLOSK22.
Informácia o Vašom ísle ú tu v tvare IBAN sa nachádza na každom bankovom
výpise z Vášho ú tu alebo Vám ju ochotne poskytnú všetci zamestnanci pobo iek
Privatbanky, a.s. Používanie správnych údajov BIC a IBAN má rozhodujúci vplyv na
úspešné ukon enie celej cezhrani nej transakcie a jeho neuvedenie, prípadne
nesprávne uvedenie, môže ma vplyv na výšku poplatkov za realizáciu
cezhrani ného prevodu. V prípade, že neuvediete tieto údaje (BIC, IBAN), môže si
zahrani ná banky ú tova poplatky, ktoré budú dodato ne zinkasované z Vášho
ú tu.
S úctou
Privatbanka, a.s.

