IBAN
З 05.08.2019 р. згідно постанов Національного Банку України № 162 від 28 грудня 2018 року та № 41 від 22 лютого 2019 року всі банки
України, в тому числі АКОРДБАНК, відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN.
В період з 05.08.2019 р. по 31.10.2019 р. діятиме перехідний період, протягом якого можна виконувати розрахунки як з
використанням IBAN, так і в старому форматі: код Банку + номер рахунку.
З 01.11.2019 р. всі перекази будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.
Рахунок в форматі IBAN, крім номеру рахунку, буде міститися інформація про код країни та код банку.
Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку.

ЧОМУ ПОТРІБЕН IBAN
IBAN створено для використання у міжнародних розрахунках.
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN дає можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським.
Саме тому, НБУ запроваджує використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку в Україні. IBAN стане обов’язковим
для клієнтів усіх банків України під час здійснення платежів як у національній, так і в іноземних валютах, у тому числі для
транскордонних переказів.
ЯКІ ПЕРЕВАГИ IBAN ДАЄ КЛІЄНТАМ?
Використання стандарту IBAN, завдяки скороченню реквізитів, зробить більш зручним оформлення розрахункових документів.
Завдяки IBAN клієнти зможуть:




швидше здійснювати перекази та отримувати кошти;
зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також банк України, що їх обслуговує;
уникнути помилок у реквізитах рахунків завдяки скороченню реквізитів в розрахункових документах.

Також використання IBAN у майбутньому зробить можливим застосування QR кодів, які міститимуть інформацію про IBAN, для
спрощення сплати рахунків та обміну платіжною інформацією.
ПРИКЛАД ФОРМУВАННЯ IBAN

Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) в Україні формується відповідно до Національного стандарту.

UA + NN + 380634 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX





UA — (2 літери) — код країни Україна (ДСТУ ISO 3166-1);
NN — (2 цифри) — контрольне число, яке розраховується відповідно до алгоритму розрахунку контрольного числа;
380634 — (6 цифр) — Код АКОРДБАНК ;
XXX...XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

У разі, якщо номер рахунку має менше 19 цифр до нього додають відповідну кількість нулів, яку проставляють перед номером
рахунку.
ПРИКЛАД ФОРМУВАННЯ IBAN НА ОСНОВІ РАХУНКУ КЛІЄНТА:
Рахунок клієнта

2620 5555 55 5555

Рахунок клієнта у стандарті IBAN

UA 77 380634 00000 2620 5555 55 5555

ЧАС ЗАПУСКУ IBAN?
З 5 серпня 2019 року АКОРДБАНК буде відкривати нові рахунки у стандарті IBAN.
У перехідний період (з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року) клієнти банку зможуть зазначати у реквізитах розрахункових документів як
діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN.
По закінченню перехідного періоду, а саме, починаючи з 1 листопада 2019 року для здійснення платежів в банках України буде
використовуватись тільки номери рахунків у форматі IBAN.

ЯК ДІЗНАТИСЬ НОМЕР IBAN?
Починаючи з 05.08.2019 дізнатись свій номер IBAN можна:



у свого менеджера у відділені Банку
зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби за номером 0 800 503 8 80 (для фізичних осіб)

Починаючи з 01.11.2019 дізнатись свій номер IBAN можливо також і в системі інтернет-банкінгу
НАЙЧАСТІ ШІ ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ?

1. Чи потрібно звертатись в банк для оформлення нового номера рахунку, наприклад, для підписання додаткової угоди?
Ні, клієнту не потрібно звертатись в банк щодо зміни номерів рахунків на IBAN, зміна номерів рахунків відбувається
автоматично та не потребує жодних заяв з боку клієнтів або підписання додаткових угод.
2. Чи відбуватимуться обмеження в роботі клієнтських рахунків у зв`язку із переходом на IBAN? Чи зможе клієнт
переводити або знімати кошти у будь-який час?
Ні, жодних обмежень в роботі клієнтських рахунків під час переходу на IBAN не відбуватиметься. Всі рахунки
функціонуватимуть у звичайному режимі до 31.10.2019 р. включно.
Увага! Починаючи з 01.11.2019 р. усі платежі будуть здійснюватись тільки з використанням реквізитів номеру рахунку в форматі
IBAN!
3. Як відбуватиметься інформування роботодавця / Пенсійного фонду / інших осіб, які поповнюють рахунок клієнта
щодо нового номеру IBAN?
Якщо роботодавець обслуговується в АКОРДБАНКУ на умовах зарплатно-карткового проекту, банк проінформує його щодо
нового номеру рахунку в форматі IBAN.

До Пенсійного фонду АКОРДБАНК автоматично надасть дані для зміни номеру рахунку. Додатково звертатись до Пенсійного
фонду немає потреби.
У разі, якщо клієнт отримує кошти від інших осіб, клієнту необхідно буде самостійно проінформувати осіб, які здійснюватимуть
перекази на його користь, щодо нового номеру рахунку в форматі IBAN.
4. Чи будуть діяти грошові чеки, які були оформлені на рахунок клієнтів – юридичних осіб (чи фізичних осіб –
підприємців) № 2600…/2650…?
Чекові книжки, в чеках яких прописані рахунки 2600 чи 2650, діятимуть до повного їх використання.
5. Чи потрібно клієнтам змінювати свої реквізити у зовнішньоекономічних операціях (зовнішньоекономічних контрактах,
інвойсах, специфікаціях тощо)?
Так, починаючи з 05.08.2019 клієнтам бажано, а з 01.11.2019 обов’язково клієнти мають використовувати при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності свої реквізити з номером IBAN, тобто замість поточних рахунків (2600…./2650…./2620…) у
своїх реквізитах у зовнішньоекономічних контрактах (додаткових угодах та/або інвойсах, специфікаціях до них) використовувати
номер IBAN

ЩО МАЮТЬ ЗРОБИТИ КЛІЄНТИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВЕДЕННЯМ IBAN?

Клієнти мають до 01.11.2019 обов'язково підписати зі своїми контрагентами додаткові угоди до зовнішньоекономічних
контрактів, в яких прописати замість своїх поточних рахунків №2600…/2650… номера своїх рахунків за форматом IBAN

