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Ενηµέρωση για τον ΙΒΑΝ 
 
Εισαγωγή: 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων έχει υιοθετήσει ένα κοινό 

τρόπο παρουσίασης και αναγνώρισης των αριθµών τραπεζικών 

λογαριασµών, χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία ΙΒΑΝ (International Bank 

Account Number ή ∆ιεθνής Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού). Η χρήση του 

ΙΒΑΝ είναι απαραίτητη για την αυτοµατοποίηση των διασυνοριακών 

πληρωµών. Μη χρήση του, οδηγεί στην ανάγκη για επεξεργασία των 

πληρωµών µε το χέρι και ως επακόλουθο οι πελάτες των τραπεζών 

επιβαρύνονται µε επιπλέον χρεώσεις.  

 

Τι είναι ο ΙΒΑΝ;  

 

Ο ∆ιεθνής Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού ή ΙΒΑΝ  είναι ένας τραπεζικός 

λογαριασµός δοµηµένος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων. Αποτελείται από µια σειρά 

από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες που προσδιορίζουν µοναδικά το 

λογαριασµό του πελάτη, ο οποίος τηρείται σε κάποια τράπεζα, οπουδήποτε 

στον κόσµο. Ο αριθµός λογαριασµού κάθε τραπεζικού λογαριασµού µπορεί 

να µετατραπεί σε λογαριασµό ΙΒΑΝ από την τράπεζα στην οποία τηρείται ο 

λογαριασµός. 
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Ποιός είναι ο σκοπός του ΙΒΑΝ;  

 

Ο σκοπός του ΙΒΑΝ είναι να διευκολύνει την αυτόµατη επεξεργασία των 

διασυνοριακών πληρωµών. Με τη χρήση του ΙΒΑΝ διασφαλίζεται η ορθή  

µετάδοση των δεδοµένων του τραπεζικού λογαριασµού και περιορίζεται η 

χειρογραφική επέµβαση κατά την πίστωσή του. 

 

Πώς χρησιµοποιείται ο ΙΒΑΝ;  

 

1.  Ο ΙΒΑΝ γνωστοποιείται στο δικαιούχο από την τράπεζά του.  

 

2.  Ο δικαιούχος διαβιβάζει τον ΙΒΑΝ του στον εντολέα.  

 

3.  O εντολέας ζητά από την τράπεζά του να διαβιβάσει µία εντολή 

διασυνοριακής πληρωµής που περιέχει τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου.  

 

4.  O ΙΒΑΝ του δικαιούχου ελέγχεται ως προς την ορθότητά του από την 

τράπεζα του εντολέα και στη συνέχεια η τράπεζα τού εντολέα εκτελεί 

την πληρωµή προς την τράπεζα του δικαιούχου, η οποία την 

παραλαµβάνει και µε βάση τον ΙΒΑΝ πιστώνει το λογαριασµό του 

δικαιούχου. 

 



 3

Πώς είναι δοµηµένος ο ΙΒΑΝ; 

 

Ο ΙΒΑΝ έχει σταθερό πλήθος χαρακτήρων για κάθε χώρα µε µέγιστο µήκος 

34 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Στην Κύπρο έχει σταθερό µήκος 28 

αλφαριθµητικών χαρακτήρων, όπου: 

 

• οι δύο πρώτοι αλφαβητικοί χαρακτήρες καθορίζουν τη χώρα στην 

οποία τηρείται ο λογαριασµός (CY για την Κύπρο). 

 

• οι δύο επόµενοι είναι ψηφία ελέγχου που επικυρώνουν την ορθότητα 

ολόκληρου του ΙΒΑΝ και 

 

• το τελευταίο τµήµα του είναι ο Βασικός Αριθµός Λογαριασµού (Basic 

Bank Account Number ή BBAN), ο οποίος στις περισσότερες 

περιπτώσεις εµπεριέχει στοιχεία για τον προσδιορισµό της Τράπεζας, 

του Καταστήµατος στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, του είδος του 

λογαριασµού και του αριθµού λογαριασµού. 

 

Στην Κύπρο ο Βασικός Αριθµός Λογαριασµού (ΒΒΑΝ) αποτελείται από 24 

ψηφία: 

 

•  Τα πρώτα τρία (3) ψηφία για τον κωδικό της Τράπεζας 

 

•  Τα επόµενα πέντε (5) ψηφία για τον κωδικό του Καταστήµατος και 
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• Τα τελευταία δεκαέξι (16) ψηφία για τον αριθµό του λογαριασµού του 

πελάτη. 

 

Για παράδειγµα, ο Βασικός Αριθµός Λογαριασµού (ΒΒΑΝ) για το λογαριασµό 

µε αριθµό λογαριασµού 1200527600 στο κατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου, 

στην Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στη Λευκωσία, είναι: 

 

002001280000001200527600 

Όπου τα τρία πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός της τράπεζας, τα επόµενα πέντε 

ψηφία είναι ο κωδικός του καταστήµατος και τα τελευταία  16 ψηφία είναι ο 

αριθµός λογαριασµού. 

  

Στην Κύπρο, για να µετατραπεί ο Βασικός Αριθµός Λογαριασµού (BBAN) σε 

ΙΒΑΝ, πρέπει ο κωδικός της χώρας και τα δύο ψηφία ελέγχου να προηγηθούν 

του Βασικού Αριθµού Λογαριασµού, ως ακολούθως: 

 

CY17002001280000001200527600 

 

 Όταν τα ψηφία του αριθµού λογαριασµού του πελάτη είναι λιγότερα από 16, 

τότε η τράπεζα του πελάτη φροντίζει να τον συµπληρώσει µε µηδενικά που 

τοποθετούνται στην αρχή του. 
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Πώς αναγράφεται ο ΙΒΑΝ; 

 

Ο ΙΒΑΝ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Η 

έντυπη µορφή του είναι η ίδια µε την ηλεκτρονική του µορφή µε µόνη διαφορά 

την αναγραφή του ΙΒΑΝ στην έντυπη µορφή σε οµάδες των τεσσάρων 

χαρακτήρων διαχωρισµένες µε κενό. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

1.  Παράδειγµα Κυπριακού ΙΒΑΝ: 

 

α. Παραδοσιακός αριθµός λογαριασµού: 200527600  

 

β. Βασικός αριθµός λογαρισµού (BBAN) 

 002001280000001200527600 

 

γ.  ΙΒΑΝ σε ηλεκτρονική µορφή: 

    CY17002001280000001200527600 

 

 δ.  ΙΒΑΝ σε έντυπη µορφή:     

            CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 

 

2.  Παράδειγµα Βελγικού ΙΒΑΝ σε ηλεκτρονική µορφή: 

ΒΕ62510007547061 
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3.  Παράδειγµα Γαλλικού ΙΒΑΝ σε ηλεκτρονική µορφή: 

FR1420041010050500013M02606 

 

Πώς µπορείτε να µάθετε τον ΙΒΑΝ ενός λογαριασµού σας; 

 

Η τράπεζα που διαχειρίζεται ένα τραπεζικό λογαριασµό είναι υπεύθυνη να 

δηµιουργήσει τον ΙΒΑΝ και να τον γνωστοποιήσει στον πελάτη της για να 

µπορεί ο πελάτης να τον κοινοποιεί στα πρόσωπα από τα οποία αναµένει 

τραπεζικές πληρωµές.  Ο ΙΒΑΝ ενός λογαριασµού συνήθως αναγράφεται στις 

καταστάσεις λογαριασµού που αποστέλλουν οι τράπεζες στους πελάτες τους. 

Εναλλακτικά, µπορείτε να µάθετε τον ΙΒΑΝ επικοινωνώντας µε το κατάστηµα 

στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, ή µέσω της ιστοσελίδας της τράπεζάς σας, 

εφόσον παρέχεται αυτή η υπηρεσία. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Τραπεζικών Προτύπων (European Committee for Banking 

Standards) στη διεύθυνση: http://www.ecbs.org 

 


