ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

Для клієнтів АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
щодо зміни рахунків на міжнародний номер банківського рахунку
за стандартом IBAN

З 05 серпня 2019 року відповідно до постанов Національного Банку України № 162 від
28 грудня 2018 року і № 41 від 22 лютого 2019 року в Україні стартує запровадження
міжнародного банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.
В період з 05.08.2019 р до 31.10.2019 р. діятиме перехідний період, протягом якого
можна буде виконувати розрахунки як з використанням IBAN, так і в старому форматі.
З 01.11.2019 р всі перерахування здійснюватимуться тільки з використанням
IBAN.
Це означає, що рахунки клієнтів всіх українських банків змінять формат. В форматі
IBAN, крім номера рахунка, буде міститися інформація про код країни та код банку.
Відправка платежів з наявних рахунків з реквізитами в новому форматі, можлива лише
після подання банком відповідної інформації про зміну рахунку до ДФС.
Для чого потрібен IBAN:
IBAN створений для використання в міжнародних розрахунках.
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN дозволяє гармонізувати українське
платіжний простір з європейським.
Саме тому, НБУ вводить використання міжнародного стандарту номера банківського
рахунку в Україні. IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України при здійсненні
платежів як в національній, так і в іноземних валютах, в тому числі для транскордонних
переказів.
Час запуску IBAN:
З 5 серпня 2019 року АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» буде відкривати всім
клієнтам нові рахунки в стандарті IBAN.
Для вже відкритих рахунків номер IBAN буде сформований Банком і буде діяти
паралельно зі старими реквізитами на термін перехідного періоду.
Після закінчення перехідного періоду, а саме, починаючи з 1 листопада 2019 року, для
здійснення платежів в банках України будуть використовуватися тільки номери рахунків в
форматі IBAN.
У перехідний період (з 5 серпня по 31 жовтня 2019) клієнти Банку зможуть вказувати
в реквізитах розрахункових документів як діючий номер рахунку та код Банку, так і номер
рахунку в стандарті IBAN.
Структура IBAN:
Банки України відкриватимуть своїм клієнтам нові рахунки тільки за стандартом IBAN,
рахунки складатимуться з 29 літерно-цифрових символів, викладених у такій послідовності:
код України – UA-2 літери;
контрольний розряд – 2 цифри;
код банку – 6 цифр;
рахунок – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року – від 5 до
14 символів, з 01 листопада 2019 року – від 5 до 19 символів).
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Де дізнатись про свій номер рахунку в форматі IBAN:
Починаючи з 05.08.2019 року дізнатися свій номер IBAN можна:
 у свого менеджера у відділенні Банку
 звернувшись в інформаційно-довідкову службу Банку за телефоном:
0-800-218-284 (пн-пт; 9:00 - 18:00)
Також в системі Клієнт – Банк Вам буде надіслано інформаційного листа.

Важливо:
У період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти у документах на переказ коштів
можуть заповнювати реквізити “Код банку” та “Рахунок” у будь-яких варіаціях.
У документах на переказ коштів в реквізитах платника/отримувача клієнт може
заповнювати як пару реквізитів (номер рахунку платника/отримувача та код банку
платника/отримувача), так і номер рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN. У разі
заповнення номера рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN, у реквізиті “Код
банку платника/отримувача” зазначається нуль.
Банк платника обов’язково має прийняти до виконання документ на переказ коштів з
реквізитами, варіації заповнення яких обрав платник.
Банк отримувача коштів зобов’язаний зарахувати кошти на рахунок отримувача: за парою
реквізитів (“Код банку” та “Рахунок”, якщо рахунку не присвоєно стандарт IBAN або
платнику не відомо рахунок отримувача за стандартом IBAN); або за стандартом IBAN.
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