OPATRENIE þ.7
Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra
bankového spojenia na úþely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného
bankového þísla úþtu na úþely cezhraniþných prevodov a podrobnosti o vydávaní
prevodníka identifikaþných kódov.
Národná banka Slovenska pod a § 75 ods. 2 písm. c) a d) zákona þ.510/2002 Z. z. o platobnom styku a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona þ.604/2003 Z. z. (ćalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) ýíslo úþtu, ktoré tvorí súþasĢ bankového spojenia pod a § 4 ods. 4 písm. a) zákona (ćalej len „tuzemské
bankové spojenie“), obsahuje najviac 16 þíslic, rozþlenených na:
a) prvú þasĢ obsahujúcu najviac šesĢ þíslic (ćalej len „predþíslie úþtu“) a
b) druhú þasĢ obsahujúcu najviac desaĢ þíslic (ćalej len „základné þíslo úþtu“).
2) Predþíslie úþtu a základné þíslo úþtu obsahuje kontrolnú þíslicu zistenú podĐa osobitného kontrolného
systému Národnej banky Slovenska.1
(3) Identifikaþný kód, ktorý tvorí súþasĢ tuzemského bankového spojenia, obsahuje najviac sedem znakov.
Identifikaþný kód môže byĢ numerický alebo alfabetický.
§2
(1) Prevodník identifikaþných kódov pridelených Národnou bankou Slovenska podĐa § 6 ods.2 zákona sa
aktualizuje v súlade so zmenami súvisiacimi s vykonávacími inštitúciami a sprostredkujúcimi inštitúciami.
(2) Po každej aktualizácii sa prevodník identifikaþných kódov bezodkladne zasiela vykonávacím inštitúciám a
sprostredkujúcim inštitúciám, a to písomne alebo elektronicky.
§3
(1) Medzinárodné bankové þíslo úþtu IBAN2 pre ú ty zriadené na území Slovenskej republiky, ktoré slúži na
úþely cezhraniþných prevodov pod a § 12 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 zákona, obsahuje 24 znakov
rozþlenených na:
a) prvú þasĢ obsahujúcu dva alfabetické znaky, ktoré tvoria kód krajiny,3
b) druhú þasĢ obsahujúcu dve kontrolné þíslice zistené podĐa osobitného kontrolného systému,4
c) tretiu þasĢ obsahujúcu identifikaþný kód zložený zo štyroch þíslic, predþíslia úþtu a základného þísla úþtu.
(2) Predþíslie úþtu sa dopĎĖa nulami na prvých miestach zĐava na šesĢ þíslic. Základné þíslo úþtu sa dopĎĖa
nulami na prvých miestach zĐava na desaĢ þíslic.
(3) V elektronickej forme sa IBAN skladá z 24 znakov bez medzier.
(4) V písomnej forme sa IBAN skladá z 24 znakov rozdelených do skupín po štyri znaky oddelených
medzerou.
§4
Toto opatrenie nadobúda úþinnosĢ 1. januára 2004 okrem § 3, ktorý nadobúda úþinnosĢ dĖom nadobudnutia
platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
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§ 38 až 58 zákona . 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona . 604/2003 Z. z.
STN ISO 13616.
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STN ISO 3166-1 Kódy na reprezentáciu názvov krajín a ich astí, as 1: Kódy krajín
(ISO 3166-1:1997) z júla 2000.
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STN ISO 7064.
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