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Роздiл 1
Передмова
Цей документ є докладним описом можливостей по обмiну даними системи електронного
банкiнгу iBank 2 UA i призначений для корпоративних клiєнтiв банку.
Обмiн даними дозволяє iнтегрувати систему iBank 2 UA з iншими системами (наприклад,
бухгалтерськими програмами). Обмiн даними подiляється на iмпорт (завантаження об’єктiв в
систему iBank 2 UA з зовнiшнього файлу зi спецiальною структурою) та експорт (вивантаження
об’єктiв з системи iBank 2 UA у зовнiшнiй файл зi спецiальною структурою).
Роздiл Формати iмпорту для корпоративних клiєнтiв присвячений докладному опису
можливостей iмпорту документiв i довiдникiв. В даному роздiлi перелiченi доступнi формати
iмпорту, а також представленi приклади файлiв iмпорту для кожного типу документа або довiдника.
У роздiлi Формати експорту для корпоративних клiєнтiв описанi доступнi формати
експорту звiтiв i довiдникiв, а також представленi структури i приклади файлiв експорту.

ТОВ «ДБО Софт»
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Роздiл 2
Формати iмпорту для корпоративних клiєнтiв
В системi iBank 2 UA реалiзована можливiсть iмпорту документiв i довiдникiв корпоративними клiєнтами або керуючими органiзацiями (ЦФК). Модуль Web-Банкiнг крiм iнших своїх
можливостей дозволяє клiєнтам здiйснювати iмпорт. Для виконання iмпорту гривневого платiжного доручення також можна скористатися додатковим модулем Корпоративний автоклiєнт
(докладнiше див. документацiю Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклiєнт. Iнструкцiя
користувача ).
В системi iBank 2 UA пiдтримуються наступнi формати iмпорту:
1. iBank 2.
2. IБIС.
3. DBF.
4. CSV.

Iмпорт у форматi iBank 2
Файли iмпорту у форматi iBank 2 являють собою текстовi файли, що мiстять документи
або записи довiдникiв. В одному файлi iмпорту може перебувати кiлька документiв або записiв
довiдникiв. У такому випадку вони вiдокремлюються один вiд одного одним порожнiм рядком.
Кожен документ або запис довiдника в файлi iмпорту має наступну структуру:
1. Визначення типу документа в форматi Content-Type=<тип документа
Пiсля визначення типу документа необхiдно додати порожнiй рядок.

або довiдника>.

Увага!

У файлi iмпорту повиннi мiститися документи (записи довiдника) тiльки одного
типу. Всi iмпортованi данi повиннi бути представленi в кодуваннi Windows-1251
або UTF-8.
2. Пари значень у форматi <найменування поля>=<значення поля>. Кожна пара в файлi
починається з нового рядка. Найменування полiв є найменуванням реквiзитiв документiв,
записiв довiдникiв i можуть вiдрiзнятися для рiзних типiв документiв i довiдникiв.
Увага!

Якщо <значення поля> мiстить символи «∖n», то данi символи необхiдно замiнити символами «∖∖n», якщо «∖∖» – то символами «∖∖∖∖».
Перелiк типiв документiв i довiдникiв, доступних для iмпорту у форматi iBank 2, а також
вiдповiдне їм значення поля Content-Type представленi нижче:

Тип документа, довiдника

Гривневе платiжне доручення
Вихiдна платiжна вимога-доручення
Зарплатна вiдомiсть
Доручення на продовження термiну дiї карток
ТОВ «ДБО Софт»

Значення поля

Content-Type

doc/ua_payment
doc/ua_payment_request
doc/pay_sheet
doc/card_prolongation
4

Система «iBank 2 UA»

Формати iмпорту та експорту даних. Технiчний опис

Доручення на звiльнення
Доручення на закрiплення карток
Розрахунковi листи
Платiжне доручення в iноземнiй валютi
Платiж у межах банку в iноземнiй валютi
Заява про продаж iноземної валюти
Заява про купiвлю iноземної валюти
Заява про обмiн валюти
Реєстр оплат за договорами
Довiдник кореспондентiв
Довiдник бенефiцiарiв
Довiдник кореспондентiв (ЦФК)
Довiдник бенефiцiарiв (ЦФК)

doc/fire_staff_order
doc/assign_card_order
doc/payslip_sheet
doc/ua_currency_payment
doc/ua_intrabank_currency_payment
doc/ua_currency_sale
doc/ua_currency_purchase
doc/ua_currency_convert
doc/reg_ua_currpayment_div
ref/recipient
ref/beneficiar
ref/ua_mrecipient
ref/mbeneficiar

Гривневе платiжне доручення
Структура файлу iмпорту гривневого платiжного доручення iдентична для корпоративних
клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлений нижче:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення
дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



— сума документа. Число, в якому не бiльше 10 знакiв в цiлiй частинi та 2 знака
в дробовiй частини. Роздiльник цiлої та дробової частини – крапка. Обов’язкове.



CLN_NAME



CLN_OKPO



CLN_ACCOUNT



CLN_BANK_NAME



CLN_BANK_MFO



CLN_COUNTRY_CODE

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не
задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до автоматичної
нумерацiї.
AMOUNT

— найменування клiєнта. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA. Для керуючих
органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.
— код ЄДРПОУ клiєнта. Число вiд 8 до 10 знакiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.
— номер рахунка клiєнта. Може бути вказаний у форматi аналiтичного
рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язкове. Перевiряється
наявнiсть у клiєнта гривневого рахунка з вказаним номером. В iмпортованому документi
номер рахунка в аналiтичному форматi замiнюється на IBAN.
— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта, не бiльше 45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється
найменуванням банку з довiдника МФО згiдно з зазначеним кодом МФО.
— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта. Iгнорується –
в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО з iнформацiї про
рахунок клiєнта.
— код країни клiєнта. Число, строго 3 знаки. Iгнорується – в
iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA.

ТОВ «ДБО Софт»

5

Система «iBank 2 UA»

Формати iмпорту та експорту даних. Технiчний опис



RCPT_NAME

— найменування отримувача, вiд 3 до 38 символiв. Обов’язкове.



RCPT_OKPO

— код ЄДРПОУ або IПН одержувача. Число вiд 8 до 10 знакiв. Обов’язкове.



RCPT_ACCOUNT



RCPT_BANK_NAME



RCPT_BANK_MFO



RCPT_COUNTRY_CODE



PAYMENT_DETAILS



VALUE_DATE



RCPT_PASSP_SER



RCPT_PASSP_NUM



PRIORITY — прiоритет проведення платежу. Можливi значення: «1», «2». В залежностi
вiд налаштувань на сторонi банку, поле може iгноруватися та не заповнюватися в iмпортованому документi або бути необов’язковим.

— номер рахунка одержувача. Може бути вказаний тiльки у форматi IBAN (значення довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та
19-значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA»,
коректнiсть контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у
довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов’язкове.
— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок одержувача, не
бiльше 45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.
— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок отримувача. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складi
номера IBAN рахунка отримувача.
— код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов’язкове,
якщо одержувач є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або IПН (ЄДРПОУ або
IПН вказується 9 нулiв). Необов’язкове, якщо ЄДРПОУ або IПН вказуються будь-якi 8, 9
або 10 не нульових цифр. Iгнорується, якщо ЄДРПОУ або IПН вказано 10 нулiв.
— призначення платежу, вiд 3 до 160 символiв. Обов’язкове.

— дата валютування в форматi «ДД.ММ.РРРР».Не може дорiвнювати датi
документа, а також перевищувати її бiльше нiж на 10 днiв. Необов’язкове.
— серiя паспорта отримувача, 2 символи. Обов’язкове, якщо одержувач є фiзичною особою, у якого вiдсутнiй IПН, але вiдомi паспортнi данi (IПН вказується
10 нулiв) i формат паспорта старого зразка (серiя паспорта 2 символи i номера паспорта 6
цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) – поле не заповнюється.
— номер паспорта отримувача. Число, 6 знакiв для паспорта старого
зразка або 9 знакiв для паспорта нового зразка. Обов’язкове, якщо одержувач є фiзичною
особою, у якого вiдсутнiй IПН, але вiдомi паспортнi данi (IПН вказується 10 нулiв).

Приклад вмiсту файлу iмпорту гривневого платiжного доручення:
Content-Type=doc/ua_payment

DATE_DOC=31.05.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
ТОВ «ДБО Софт»
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RCPT_NAME=ТОВ Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
RCPT_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS= Переказ грошей згiдно з договором АВ1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PRIORITY=1

Вихiдна платiжна вимога-доручення
Структура файлу iмпорту вихiдного платiжної вимоги-доручення iдентична для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлено нижче:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення
дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



AMOUNT — сума документа. Число, в якому не бiльше 10 знакiв в цiлiй частинi та 2 знака
в дробовiй частини. Роздiльник цiлої та дробової частини – крапка. Обов’язкове.



PAYER_NAME

— найменування платника, вiд 3 до 38 символiв. Обов’язкове.



PAYER_OKPO

— код ЄДРПОУ або IПН платника. Число вiд 8 до 10 знакiв. Обов’язкове.



PAYER_ACCOUNT



PAYER_BANK_NAME



— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок платника. Iгнорується
– в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складi номера
IBAN рахунка платника.



PAYER_COUNTRY_CODE



CLN_NAME — найменування клiєнта, не бiльше 38 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не
задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до автоматичної
нумерацiї.

— номер рахунка платника. Може бути вказаний тiльки у форматi IBAN (значення довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та
19-значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA»,
коректнiсть контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у
довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов’язкове.
— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок платника, не
бiльше 45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле заповнюється найменуванням банку з довiдника МФО згiдно з зазначеним кодом МФО.
PAYER_BANK_MFO

— код країни платника. Число, строго 3 знаки. Обов’язкове,
якщо платник є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або IПН (ЄДРПОУ або
IПН вказується 9 нулiв). Необов’язкове, якщо ЄДРПОУ або IПН вказуються будь-якi 8, 9
або 10 не нульових цифр. Iгнорується, якщо ЄДРПОУ або IПН вказано 10 нулiв.
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CLN_OKPO

— код ЄДРПОУ клiєнта. Число вiд 8 до 10 знакiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.



CLN_ACCOUNT



CLN_BANK_NAME



CLN_BANK_MFO



CLN_COUNTRY_CODE



PAYMENT_DETAILS



PAYER_PASSP_SER



PAYER_PASSP_NUM

— номер рахунка клiєнта. Може бути вказаний у форматi аналiтичного
рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язкове. Перевiряється
наявнiсть у клiєнта гривневого рахунка з вказаним номером. В iмпортованому документi
номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.
— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта, не бiльше
45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле заповнюється найменуванням банку з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.
— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта. Iгнорується –
в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО з iнформацiї про
рахунок клiєнта.
— код країни клiєнта. Число, строго 3 знаки. Iгнорується – в
iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA.
— призначення платежу, вiд 3 до 160 символiв. Обов’язкове.

— серiя паспорта платника, 2 символи. Обов’язкове, якщо платник є
фiзичною особою, у якого вiдсутнiй IПН, але вiдомi паспортнi данi (IПН вказується 10 нулiв)
i формат паспорта старого зразка (серiя паспорта 2 символи i номера паспорта 6 цифр).
Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) - поле не заповнюється.
— Число, 6 знакiв для паспорта старого зразка або 9 знакiв для
паспорта нового зразка. Обов’язкове, якщо платник є фiзичною особою, у якого вiдсутнiй
IПН, але вiдомi паспортнi данi (IПН вказується 10 нулiв).

Приклад вмiсту файлу iмпорту вихiдної платiжної вимоги-доручення:
Content-Type=doc/ua_payment_request

DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=ТОВ Матильда
PAYER_OKPO=20544847
PAYER_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_COUNTRY_CODE=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
CLN_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS=Переказ грошей згiдно з договором АВ1657
PAYER_PASSP_SER=
PAYER_PASSP_NUM=
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Зарплатна вiдомiсть
Структура файлу iмпорту зарплатної вiдомостi iдентична для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлений нижче:
1. Поля документа:

1



DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



CLN_NAME — найменування клiєнта, не бiльше 40 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.



CLN_OKPO



PAYER_ACCOUNT



PAYER_BANK_MFO



PAYER_BANK_NAME



PAYER_COMMISSION_ACCOUNT



PAYER_COMMISSION_BANK_MFO



PAYER_COMMISSION_BANK_NAME

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до
автоматичної нумерацiї.

— код ЄДРПОУ клiєнта. Число вiд 8 до 10 знакiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.
— номер рахунка клiєнта для списання коштiв по основнiй сумi
вiдомостi i коштiв за РКО1 . Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть
у клiєнта гривневого рахунка з вказаним номером. В iмпортованому документi номер
рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.
— код МФО обслуговуючого банку, в якому вiдкрито зазначений в полi PAYER_ACCOUNT рахунок. Iгнорується – в iмпортованому документi дане
поле завжди заповнюється кодом МФО з iнформацiї про рахунок клiєнта для списання
коштiв по основнiй сумi вiдомостi.
— найменування обслуговуючого банку, в якому вiдкрито зазначений в полi PAYER_ACCOUNT рахунок. Не бiльше 45 символiв. Iгнорується –
в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з
довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.
— номер рахунка клiєнта для списання комiсiї
за РКО. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язковiсть поля налаштовується банком окремо для
кожного виду нарахування. Перевiряється наявнiсть у клiєнта гривневого рахунка з
вказаним номером. В iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.
— код МФО обслуговуючого банку, в якому
вiдкрито зазначений в полi PAYER_COMMISSION_ACCOUNT рахунок. Iгнорується
– в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО з iнформацiї
про рахунок клiєнта для списання комiсiї за РКО.
— найменування обслуговуючого банку, в якому вiдкрито зазначений в полi PAYER_COMMISSION_ACCOUNT рахунок. Не бiльше
45 символiв. Iгнорується - в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється
найменуванням банку з довiдника МФО, згiдно iз зазначеним кодом МФО. Обов’язковiсть поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.

Якщо для зазначеного виду нарахування номер рахунку для списання комiсiї за РКО не задається окремо.
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ONFLOW_TYPE



AMOUNT



VALUE_DATE



PERIOD
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— найменування виду нарахування, не бiльше 65 символiв. Значення
має вiдповiдати значенням з довiдника видiв нарахування. Обов’язкове.
— сума документа. Число, в якому не бiльше 10 знакiв в цiлiй частинi та
2 знака в дробовiй частини. Роздiльник цiлої та дробової частини – крапка. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється загальною сумою
нарахувань по всiм спiвробiтникам в табличнiй частинi документа.
— дата валютування в форматi «ДД.ММ.РРРР». Не може дорiвнювати
датi документа, а також перевищувати її бiльше нiж на 10 днiв. Необов’язкове.
— перiод нарахування. В залежностi вiд налаштувань на сторонi банку для
кожного виду нарахування може бути вказаний або текст не бiльше 60 символiв, або
значення у форматi «ММ,РРРР». Обов’язковiсть поля налаштовується банком окремо
для кожного виду нарахування.

2. Поля табличної частини документа - список спiвробiтникiв. Перед кожним найменуванням
поля необхiдно додати порядковий номер спiвробiтника в списку в наступному форматi:
CARD_HOLDERS.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад,
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM – номер СКР першого спiвробiтника в списку.


CARD_NUM

— номер СКР спiвробiтника, не бiльше 29 символiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику спiвробiтникiв (стандартному внутрiшньобанкiвському та
довiднику спiвробiтникiв, рахунки яких вiдкритi в iнших банках). Обов’язкове.



CARD_HOLDER



CARD_HOLDER_INN — IПН працiвника. Число вiд 9 до 10 знакiв. Перевiряється,
що в довiднику спiвробiтникiв у спiвробiтника з зазначеним СКР, IПН вiдповiдає зазначеному. Обов’язкове.



AMOUNT — сума зарахування коштiв спiвробiтнику. Число, в якому не бiльше 10
знакiв в цiлiй частинi i 2 знака в дробової частини. Роздiльник цiлої та дробової частини
- крапка. Обов’язкове.

— ПIБ спiвробiтника, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про спiвробiтника в
довiднику спiвробiтникiв в системi iBank 2 UA.

Приклад вмiсту файлу iмпорту зарплатної вiдомостi з нарахуванням коштiв двом спiвробiтникам:

Content-Type=doc/pay_sheet
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_OKPO=36484873
PAYER_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
ONFLOW_TYPE=Безготiвкове поповнення карткових рахункiв
AMOUNT=
VALUE_DATE=
PERIOD=05,2019
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=1234567891
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00
ТОВ «ДБО Софт»
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CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00

Доручення на продовження термiну дiї карток
Структура файлу iмпорту доручення на продовження термiну дiї карток iдентична для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлений
нижче:
1. Поля документа:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



CLN_NAME



PAYER_BANK_NAME — найменування обслуговуючого банку, не бiльше 45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.



PAYER_BANK_MFO

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до
автоматичної нумерацiї.
— найменування клiєнта, не бiльше 40 символiв. Для корпоративних
клiєнтiв iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з
iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле
обов’язкове.

— код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику МФО. Обов’язкове.

2. Поля табличної частини документа - список спiвробiтникiв. Перед кожним найменуванням
поля необхiдно додати порядковий номер спiвробiтника в списку в наступному форматi:
CARD_HOLDERS.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад,
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER – номер СКР першого спiвробiтника в списку.


CARD_NUM

— номер карти спiвробiтника. Число, в якому не бiльше 16 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику спiвробiтникiв.



CARD_HOLDER — ПIБ спiвробiтника, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про спiвробiтника в
довiднику спiвробiтникiв в системi iBank 2 UA.



CARD_HOLDER_INN



SKS_NUMBER



CARD_CURRENCY

— ПН працiвника. Число вiд 9 до 10 знакiв. Перевiряється, що
в довiднику спiвробiтникiв у спiвробiтника з зазначеним СКР, IПН вiдповiдає зазначеному. Обов’язкове.
— номер СКР спiвробiтника, не бiльше 29 символiв. Перевiряється,
що в довiднику спiвробiтникiв у спiвробiтника з зазначеним номером карти, СКР вiдповiдає зазначеному. Обов’язкове.
— мiжнародний трьохсимвольний код валюти, в якiй вiдкрито
СКР спiвробiтника. Перевiряється, що в довiднику спiвробiтникiв у спiвробiтника з
зазначеним номером карти, символьний код валюти СКР вiдповiдає зазначеному. Обов’язкове.
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CARD_HOLDER_ENG_NAME

— iм’я на картi спiвробiтника, не бiльше 80 символiв.
Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї
про спiвробiтника в довiднику спiвробiтникiв у системi iBank 2 UA.



CARD_EXPIRY_DATE — дата закiнчення термiну дiї карти спiвробiтника в форматi
«ДД.ММ.РРРР». Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про спiвробiтника в довiднику спiвробiтникiв в системi iBank 2 UA.

Приклад вмiсту файлу iмпорту доручення на продовження термiну дiї карток з двома спiвробiтникам:

Content-Type=doc/card_prolongation
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛIТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=5167585520126589
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.0.CARD_EXPIRY_DATE=
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620522365874585
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=

Доручення на звiльнення
Структура файлу iмпорту доручення на звiльнення iдентична для корпоративних клiєнтiв i
керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлений нижче:
1. Поля документа:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



CLN_NAME



PAYER_BANK_NAME — найменування обслуговуючого банку, не бiльше 45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до
автоматичної нумерацiї.
— найменування клiєнта, не бiльше 40 символiв. Для корпоративних
клiєнтiв iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з
iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле
обов’язкове.
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— код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику МФО. Обов’язкове.

PAYER_BANK_MFO

2. Поля табличної частини документа - список спiвробiтникiв. Перед кожним найменуванням
поля необхiдно додати порядковий номер спiвробiтника в списку в наступному форматi:
CARD_HOLDERS.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад,
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER – номер СКР першого спiвробiтника в списку.


SKS_NUMBER

— номер СКР спiвробiтника, не бiльше 29 символiв. Перевiряється
наявнiсть значення в довiднику спiвробiтникiв. Обов’язкове.



CARD_HOLDER



CARD_HOLDER_INN



CARD_NUM



CARD_HOLDER_ENG_NAME

— ПIБ спiвробiтника, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про спiвробiтника в
довiднику спiвробiтникiв в системi iBank 2 UA.
— IПН спiвробiтника. Число, 10 знакiв. Перевiряється, що в
довiднику спiвробiтникiв у спiвробiтника з зазначеним СКР, IПН вiдповiдає зазначеному. Обов’язкове.
’язкове.

— номер карти спiвробiтника. Число, в якому не бiльше 16 знакiв. Необов-

Необов’язкове.

— iм’я на картi спiвробiтника, не бiльше 80 символiв.

Приклад вмiсту файлу iмпорту доручення на звiльнення з двома спiвробiтникам:

Content-Type=doc/fire_staff_order
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛIТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_ENG_NAME=

Доручення на закрiплення карток
Структура файлу iмпорту доручення на закрiплення карток iдентична для корпоративних
клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлений нижче:
1. Поля документа:


— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
DATE_DOC
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NUM_DOC

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до
автоматичної нумерацiї.



CLN_NAME



PAYER_BANK_NAME — найменування обслуговуючого банку, не бiльше 45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.



PAYER_BANK_MFO

— найменування клiєнта, не бiльше 40 символiв. Для корпоративних
клiєнтiв iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з
iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле
обов’язкове.

— код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику МФО. Обов’язкове.

2. Поля табличної частини документа - список спiвробiтникiв. Перед кожним найменуванням
поля необхiдно додати порядковий номер спiвробiтника в списку в наступному форматi:
CARD_HOLDERS.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад,
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER – номер СКР першого спiвробiтника в списку.


CARD_HOLDER



CARD_HOLDER_INN



CARD_NUM



SKS_NUMBER



CARD_HOLDER_ENG_NAME

’язкове.

— ПIБ спiвробiтника, не бiльше 80 символiв. Обов’язкове.
— IПН спiвробiтника. Число, 10 знакiв. Обов’язкове.

— номер карти спiвробiтника. Число, в якому не бiльше 16 знакiв. Обов— номер СКР спiвробiтника, не бiльше 29 символiв. Обов’язкове.

Обов’язкове.

— iм’я на картi спiвробiтника, не бiльше 80 символiв.

Приклад вмiсту файлу iмпорту доручення на закрiплення карток з двома спiвробiтникам:

Content-Type=doc/assign_card_order
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛIТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=Колодачний Андрiй Володимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=4620585236582019
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=Демiшев Костянтин Вiкторович
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620558701239680
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_ENG_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich

Розрахунковi листи
Структура файлу iмпорту журналу розрахункових листiв iдентична для корпоративних клiєнтiв та керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту наведено нижче:
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1. Поля документа:


DATE_DOC

— дата документа у форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. При не
заданому значеннi у файлi iмпорту дати документа, поле буде автоматично заповнене
поточною датою.



NUM_DOC



CLN_NAME



PERIOD

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. При незаповненому значеннi у файлi iмпорту дане поле в iмпортованому документi буде заповнене
згiдно автоматичної нумерацiї.
— найменування клiєнта. Iгнорується – в iмпортованому документi дане
поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта у системi iBank 2 UA.
— перiод документа у форматi «РРРР-ММ». Необов’язкове.

2. Поля табличної частини документа – список спiвробiтникiв. Перед кожним найменуванням
поля необхiдно додати порядковий номер спiвробiтника у списку в наступному форматi:
PAYSLIP.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, PAYSLIP.0.NAME
– ПIБ першого спiвробiтника у списку.


NAME



ITN



TABN

— ПIБ спiвробiтника, не бiльше 80 символiв. Обов’язкове.

— IПН спiвробiтника. Число вiд 9 до 10 знакiв. Обов’язкове.
— табельний номер спiвробiтника, не бiльше 20 символiв. Обов’язкове

 Список атрибутiв розрахункового листа. Перед кожним найменуванням поля необхiдно
додати порядковий номер атрибута в наступному форматi: PAYSLIP.N.ATTRS.M., де
N – порядковий номер спiвробiтника, M – порядковий номер атрибута (починається
з 1). Наприклад, PAYSLIP.0.ATTRS.1.VALUE – значення першого атрибута першого
спiвробiтника у списку. Кiлькiсть та склад атрибутiв налаштовується банком або клiєнтом. За замовчанням, структура розрахункового листа мiстить наступнi атрибути:
перiод, нарахована заробiтна плата, нарахований аванс, сума утриманих коштiв, сума
сплачених коштiв.

–

— значення атрибута, не бiльше 1024 символiв. Обов’язковiсть налаштовується у структурi розрахункового листа.
– NUM_DOC — номер зарплатної вiдомостi, яка зв’язана з атрибутом, не бiльше
10 символiв. Обов’язковiсть налаштовується у структурi розрахункового листа.
– DATE_DOC — дата зарплатної вiдомостi, яка зв’язана з атрибутом, у форматi
«ДД.ММ.РРРР». Обов’язковiсть налаштовується у структурi розрахункового листа.
VALUE

Приклад вмiсту файлу iмпорту журналу розрахункових листiв з двома спiвробiтниками та
структурою розрахункового листа за замовчуванням:

Content-Type=doc/payslip_sheet
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_NAME=
PERIOD=2020-03
PAYSLIP.0.NAME=Iванов Iван Петрович
PAYSLIP.0.ITN=1234567810
PAYSLIP.0.TABN=1231-399
PAYSLIP.0.ATTRS.1.VALUE=2020-03
ТОВ «ДБО Софт»
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PAYSLIP.0.ATTRS.2.VALUE=10000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.3.VALUE=3000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.4.VALUE=2000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.5.VALUE=11000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.5.NUM_DOC=1323
PAYSLIP.0.ATTRS.5.DATE_DOC=07.04.2020
PAYSLIP.1.NAME=Петров Iван Iванович
PAYSLIP.1.ITN=5436782134
PAYSLIP.1.TABN=3304-500
PAYSLIP.1.ATTRS.1.VALUE=2020-03
PAYSLIP.1.ATTRS.2.VALUE=50000.00
PAYSLIP.1.ATTRS.3.VALUE=10000.00
PAYSLIP.1.ATTRS.4.VALUE=3500.00
PAYSLIP.1.ATTRS.5.VALUE=56500.00
PAYSLIP.1.ATTRS.5.NUM_DOC=1323
PAYSLIP.1.ATTRS.5.DATE_DOC=07.04.2020

Платiжне доручення в iноземнiй валютi
Структура файлу iмпорту платiжного доручення в iноземнiй валютi iдентична для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлено нижче:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення
в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



CLN_BNK_MFO



CLN_BNK_NAME



CLN_BNK_BIC_TYPE — тип iдентифiкацiйного коду банку платника, не бiльше 8 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється значенням
«SWIFT».



CLN_BNK_BIC



CLN_BNK_COUNTRY — найменування країни банку платника, не бiльше 70 символiв.
Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про
вiдповiдний банк в системi iBank 2 UA (пошук банку виконується по полюCLN_BNK_MFO ).



CLN_BNK_CITY

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не
задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до автоматичної
нумерацiї.
— код МФО банку платника. Число, строго 6 знакiв. Обов’язкове.

— найменування банку платника, не бiльше 140 символiв. Iгнорується
– в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про вiдповiдний
банк в системi iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю CLN_BNK_MFO ).

— iдентифiкацiйний код банку платника, не бiльше 15 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про вiдповiдний банк в системi iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю CLN_BNK_MFO ).

— мiсто банку платника, не бiльше 70 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про вiдповiдний банк в
системi iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю CLN_BNK_MFO ).
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CLN_BNK_ADDR

— адреса банку платника, не бiльше 140 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про вiдповiдний банк
в системi iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю CLN_BNK_MFO ).



CLN_NAME



CLN_OKPO



CLN_COUNTRY



CLN_ADDR



CLN_EMPLOYEE_FIO



CLN_EMPLOYEE_PHONE



CLN_ACCOUNT — номер валютного рахунку платника. Може бути вказаний у форматi
аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта рахунка з вказаним номером та валютою. В iмпортованому
документi номер рахунку в аналiтичному форматi автоматично замiняється на IBAN.



AMOUNT



AMOUNT_CURRENCY



AMOUNT_CURRENCY_CODE



CURRENCY_DATE



INTERMED_BNK_NAME



INTERMED_BNK_BIC_TYPE — тип iдентифiкацiйного коду банку-посередника. Допустимi значення: «SWIFT» (для документiв в будь-яких валютах), «CLEAR_CODE» (тiльки
для документiв у валютi «RUB»). Обов’язкове, якщо поле INTERMED_BNK_BIC заповнене.



INTERMED_BNK_BIC

— найменування клiєнта, не бiльше 60 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.
— код ЄДРПОУ платника. Число вiд 8 до 10 знакiв. Для корпоративних клiєнтiв iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї
про клiєнта в системi iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.
— країна платника, не бiльше 70 символiв. Iгнорується – в iмпортованому
документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
— адреса платника, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому
документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
— ПIБ вiдповiдального спiвробiтника, не бiльше 40 символiв. Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.
— номер телефону вiдповiдального спiвробiтника, не бiльше
20 символiв. Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.

— сума платежу. Число, в якому не бiльше 10 знакiв в цiлiй частинi i до 6 знакiв
у дробовiй частинi (в залежностi вiд валюти платежу). Роздiльник цiлої та дробової частини
– крапка. Обов’язкове.
— мiжнародний трьохсимвольний код валюти платежу. Перевiряється на наявнiсть в довiднику валют, а також наявнiсть у клiєнта рахунку iз зазначеним
номером та валютою. Обов’язкове.
— числовий тризначний код валюти платежу. Iгнорується
– в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з довiдника валют згiдно
символьному коду платежу.
— дата валютування у форматi «ДД.ММ.РРРР». Дiапазон можливих
значень вiд дати документа налаштовується на сторонi банку. Необов’язкове.
Необов’язкове.

— найменування банку-посередника, не бiльше 140 символiв.

— iдентифiкацiйний код банку-посередника, не бiльше 11 символiв. Необов’язкове. Перевiряється на вiдповiднiсть запису в довiднику SWIFT (при значеннi
поля INTERMED_BNK_BIC_TYPE = «SWIFT») або довiднику росiйських банкiв (при
значеннi поля INTERMED_BNK_BIC_TYPE = «CLEAR_CODE»).
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INTERMED_BNK_ACCOUNT



INTERMED_BNK_COUNTRY — країна банку-посередника, не бiльше 70 символiв. Необов’язкове. Перевiряється на наявнiсть в довiднику країни iз зазначеним кодом i найменуванням.



— тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов’язкове. Перевiряється на наявнiсть в довiднику країни з зазначеним кодом i
найменуванням.



INTERMED_BNK_CITY



INTERMED_BNK_ADDR



лiв. Необов’язкове.

— номер рахунку банку-посередника, не бiльше 50 симво-

INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE

ве.
кове.
RCPT_BNK_NAME

кове.

— мiсто банку-посередника, не бiльше 70 символiв. Необов’язко— адреса банку-посередника, не бiльше 140 символiв. Необов’яз-

— найменування банку бенефiцiара, не бiльше 140 символiв. Обов’яз-



RCPT_BNK_BIC_TYPE

— тип iдентифiкацiйного коду банку бенефiцiара, не бiльше
8 символiв. Допустимими є значення: «SWIFT» (для документiв в будь-яких валютах),
«CLEAR_CODE» (тiльки для документiв у валютi «RUB»). Обов’язкове, якщо заповнене
поле RCPT_BNK_BIC



RCPT_BNK_BIC



RCPT_BNK_ACCOUNT



RCPT_BNK_COUNTRY



RCPT_BNK_COUNTRY_CODE — тризначний цифровий код країни бенефiцiара. Обов’язкове. Перевiряється на наявнiсть в довiднику країни з зазначеним кодом i найменуванням.



RCPT_BNK_CITY



RCPT_BNK_ADDR



RCPT_NAME



— рахунок бенефiцiара, не бiльше 50 символiв. Обов’язково повинен
бути заповнений або рахунок бенефiцiара (поле RCPT_ACCOUNT ), або IBAN бенефiцiара(поле RCPT_BNK_IBAN ).



— IBAN бенефiцiара, не бiльше 35 символiв. Обов’язково повинен бути
заповнений або рахунок бенефiцiара (поле RCPT_ACCOUNT), або IBAN бенефiцiара (поле
RCPT_BNK_IBAN ).



RCPT_COUNTRY

— iдентифiкацiйний код банку бенефiцiара, не бiльше 11 символiв. Обов’язкове. Перевiряється на вiдповiднiсть запису в довiднику SWIFT (при значеннi поля
RCPT_BNK_BIC_TYPE = «SWIFT») або довiднику росiйських банкiв (при значеннi поля RCPT_BNK_BIC_TYPE = «CLEAR_CODE»).
обов’язкове.

— номер рахунку банку бенефiцiара, не бiльше 35 символiв. Не-

— країна банку бенефiцiара, не бiльше 70 символiв. Обов’язкове.
Перевiряється на наявнiсть в довiднику країни з зазначеним кодом i найменуванням.

— мiсто банку бенефiцiара, не бiльше 70 символiв. Необов’язкове.
— адреса банку бенефiцiара, не бiльше 140 символiв. Необов’язкове

— найменування бенефiцiара, не бiльше 140 символiв. Обов’язкове.

RCPT_ACCOUNT

RCPT_BNK_IBAN

— країна бенефiцiара, не бiльше 70 символiв. Обов’язкове. Перевiряється на наявнiсть в довiднику країни з зазначеним кодом i найменуванням.
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RCPT_COUNTRY_CODE

— тризначний цифровий код країни бенефiцiара. Обов’язкове.
Перевiряється на наявнiсть в довiднику країни з зазначеним кодом i найменуванням.



RCPT_CITY



RCPT_ADDR



RCPT_ITN



PAYMENT_DETAILS



EXPENSE_TYPE — варiант оплати витрат за комiсiю, не бiльше 80 символiв. Обов’язкове.
Можливi значення: «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефiцiара (BEN)», «за рахунок платника i бенефiцiара (SHA)», «за рахунок платника гарантований (OUR/OUR)»2 .



— номер рахунку для списання комiсiї. Номер рахунку може бути
не зареєстрований у системi iBank 2 UA в якостi рахунку клiєнта. Може бути вказаний у
форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв, тiльки для рахункiв клiєнта, якi зареєстрованi у системi iBank 2 UA), або IBAN (значення довжиною 29 символiв, що мiстить:
символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка,
в якому вiдкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA», коректнiсть контрольної суми, наявнiсть контрольної суми,
наявнiсть вказаного МФО у довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов’язкове при варiантi списання комiсiї (поле EXPENSE_TYPE )
«за рахунок платника (OUR)», «за рахунок платника i бенефiцiара (SHA)» або «за рахунок
платника гарантований (OUR/OUR)». Не заповнюється при варiантi списання комiсiї «за
рахунок бенефiцiара (BEN)».



COMMISSION_BNK_NAME



COMMISSION_BNK_MFO



PAYMENT_SPEED



MONEY_SOURCE

— мiсто бенефiцiара, не бiльше 70 символiв. Обов’язкове.
— адреса бенефiцiара, не бiльше 140 символiв. Обов’язкове.

— IПН бенефiцiара. Число, рiвне 10 або 12 знакiв. Необов’язкове для документiв у валютi «RUB». У файлах iмпорту в iншiй валютi значення поля iгнорується.
— призначення платежу, не бiльше 140 символiв. Обов’язкове. Для
документiв у валютi«RUB» в поле необхiдно вказувати код виду операцiї та наявнiсть або
вiдсутнiсть ПДВ у виглядi: (VONNNNN) ... НДС або (VONNNNN) ...без НДС, где NNNNN
– п’ятизначний цифровий код валютної операцiї.

EXPENSE_ACCOUNT

— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок для списання комiсiї, не бiльше 140 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле
завжди заповнюється з iнформацiї про вiдповiдному банку в системi iBank 2 UA (пошук
банку виконується по полю МФО у складi IBAN або iнформацiї про рахунок, якщо вiн
зареєстрований у системi iBank 2 UA в якостi рахунка клiєнта).
— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок для списання
комiсiї. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється згiдно
коду МФО у складi IBAN або iнформацiї про рахунок, якщо вiн зареєстрований у системi
iBank 2 UA в якостi рахунка клiєнта.
— термiновiсть платежу, не бiльше 13 символiв. Можливi значення:
«Звичайний», «Термiновий», «Строковий». Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.
— джерело коштiв. Число, в якому не бiльше 1 знака. Перевiряється
на вiдповiднiсть запису в довiднику «Джерело коштiв». Обов’язковiсть заповнення поля i
склад довiдника налаштовується на сторонi банку. За замовчуванням встановлено значення:
«1» – власнi кошти, «0» – кошти, придбанi на МВРУ.

Допустимiсть значення налаштовується на сторонi банку
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PAYMENT_ADDED_INFO



OPCODE



PURPOSE_CODE

кове.

Формати iмпорту та експорту даних. Технiчний опис
— додаткова iнформацiя, не бiльше 140 символiв. Необов’яз-

— код операцiї. Число, в якому не бiльше 4 знакiв. Перевiряється на вiдповiднiсть
запису в довiднику кодiв балансових операцiй. Обов’язковiсть i склад записiв довiдника
налаштовується на сторонi банку.
— код цiлi, не бiльше 105 символiв. Обов’язкове, якщо країна бенефiцiара (поле RCPT_COUNTRY ), або банка бенефiцiара (поле RCPT_BNK_COUNTRY ) –
Об’єднанi Арабськi Емiрати. Iгнорується та не заповнюється в iнших випадках.

Приклад вмiсту файлу iмпорту платiжного доручення в iноземнiй валютi:

Content-Type=doc/ua_currency_payment
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_OKPO=85012547
CLN_EMPLOYEE_FIO=Prihodko S. A.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
CLN_ACCOUNT=UA443003350000026002336580127
AMOUNT=863.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_BIC=AAMISEG1
INTERMED_BNK_ACCOUNT=
INTERMED_BNK_COUNTRY=SWEDEN
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=752
INTERMED_BNK_CITY=GOTEBORG
INTERMED_BNK_ADDR=411 04, LILLA BOMMEN 1
RCPT_BNK_NAME=ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SA
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_BIC=AAAMFRP1
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_COUNTRY=FRANCE
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=250
RCPT_BNK_CITY=PARIS
RCPT_BNK_ADDR=75009, 20, RUE LE PELETIER
RCPT_NAME=DIGITAL ELECTRIC
RCPT_ACCOUNT=42302978354534540056
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=FRANCE
RCPT_COUNTRY_CODE=250
RCPT_CITY=Paris
RCPT_ADDR=84001, 49, rue le france
RCPT_ITN=
PAYMENT_DETAILS=TEXT PAYMENT DEATILS.
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника i бенефiцiара (SHA)
ТОВ «ДБО Софт»
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EXPENSE_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890
COMMISSION_BNK_MFO=
PAYMENT_SPEED=Термiновий
PAYMENT_ADDED_INFO=
MONEY_SOURCE=1
OPCODE=7242
PURPOSE_CODE=
Приклад вмiсту файлу iмпорту платiжного доручення у валютi

«RUB»:

Content-Type=doc/ua_currency_payment
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=311528
CLN_OKPO=85200125
CLN_EMPLOYEE_FIO=Иванов Иван Петрович
CLN_EMPLOYEE_PHONE=+38044444444
CLN_ACCOUNT=UA443003350000026002336580127
AMOUNT=1000.00
AMOUNT_CURRENCY=RUB
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.БАРНАУЛ
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=CLEAR_CODE
INTERMED_BNK_BIC=040173742
INTERMED_BNK_ACCOUNT=30101810900000000742
INTERMED_BNK_COUNTRY=РОССИЯ
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=643
INTERMED_BNK_CITY=БАРНАУЛ
INTERMED_BNK_ADDR=ПР.ЛЕНИНА,147В
RCPT_BNK_NAME=БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО)
RCPT_BNK_BIC_TYPE=CLEAR_CODE
RCPT_BNK_BIC=040173779
RCPT_BNK_ACCOUNT=30101810300000000779
RCPT_BNK_COUNTRY=РОССИЯ
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=643
RCPT_BNK_CITY=БАРНАУЛ
RCPT_BNK_ADDR=ПР.ЛЕНИНА,119
RCPT_NAME=ОАО "Вулканит"
RCPT_ACCOUNT=26001238547124361295
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=РОССИЯ
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_CITY=Барнаул
RCPT_ADDR=ул. Чекистов, 5
RCPT_ITN=3241564785
PAYMENT_DETAILS=(VO12345)НДС
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890
COMMISSION_BNK_MFO=
PAYMENT_SPEED=Термiновий
ТОВ «ДБО Софт»
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MONEY_SOURCE=0
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPCODE=1111
PURPOSE_CODE=

Платiж у межах банку в iноземнiй валютi
Структура файлу iмпорту платежу в межах банку iдентична для корпоративних клiєнтiв i
керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлено нижче:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення
дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



AMOUNT



— мiжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевiряється на наявнiсть в довiднику валют, а також наявнiсть у клiєнта рахунка iз зазначеним
номером та валютою. Обов’язкове.



CLN_NAME



CLN_OKPO — код ЄДРПОУ платника. Число вiд 8 до 10 знакiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA.



— номер валютного рахунку платника. Може бути вказаний у форматi
аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта рахунка з вказаним номером та валютою. В iмпортованому
документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.



CLN_BNK_NAME



CLN_BANK_MFO — код МФО банку платника. Iгнорується – в iмпортованому документi
дане поле завжди заповнюється кодом з iнформацiї про рахунок клiєнта.



CLN_ADDR



CLN_RESIDENT



CLN_COUNTRY

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не
задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до автоматичної
нумерацiї.
— сума платежу. Число, в якому не бiльше 10 знакiв в цiлiй частинi i до 6 знакiв
у дробовiй частинi (в залежностi вiд валюти платежу). Роздiльник цiлої та дробової частини
– крапка. Обов’язкове.
AMOUNT_CURRENCY

— найменування платника, не бiльше 40 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA.

CLN_ACCOUNT

— найменування банку платника, не бiльше 140 символiв. Iгнорується
– в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про вiдповiдному
банку в системi iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО банку платника).

— адреса платника, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому
документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
резидент.

— резидентнiсть платника. Можливi значення: «1» - резидент, «0» - не-

— країна платника, не бiльше 70 символiв. Iгнорується – в iмпортованому
документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
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CLN_BNK_ADDR

— адреса банку платника, не бiльше 140 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про вiдповiдному банку в системi ibank (пошук банку виконується по полю МФО банку платника).



RCPT_NAME

— найменування одержувача, не бiльше 40 символiв. Обов’язкове.



RCPT_OKPO

— код ЄДРПОУ одержувача. Число вiд 8 до 10 знакiв. Обов’язкове.



RCPT_ACCOUNT



RCPT_BNK_NAME



RCPT_BANK_MFO — код МФО банку отримувача. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складi IBAN рахунка отримувача
(поле RCPT_ACCOUNT ).



RCPT_BNK_ADDR



RCPT_RESIDENT



PAYMENT_DETAILS



CURRENCY_DATE



COMMISSION_ACCOUNT



AMOUNT_CURRENCY_CODE

— рахунок одержувача. Може бути вказаний тiльки у форматi IBAN
(значення довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та 19-значний
цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA», коректнiсть
контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у довiднику МФО,
а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов’язкове.
— найменування банку одержувача, не бiльше 140 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про
вiдповiдному банку в системi iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО банку
отримувача).

— адреса банку одержувача, не бiльше 140 символiв. Iгнорується в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про вiдповiдному
банку в системi iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО банку отримувача).
нерезидент».

—резидентнiсть отримувача. Можливi значення: «1 - резидент», «0 — призначення платежу, не бiльше 160 символiв. Обов’язкове.

— дата валютування в форматi «ДД.ММ.РРРР». Дiапазон можливих
значень вiд дати документа налаштовується на сторонi банку. Необов’язкове.
— рахунок для списання комiсiї. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язкове.
Перевiряється наявнiсть у клiєнта гривневого рахунку з вказаним номером. В iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.
— числовий тризначний код валюти платежу. Iгнорується
- в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з довiдника валют згiдно
символьному коду платежу.

Приклад вмiсту файлу iмпорту платежу в межах банку:

Content-Type=doc/ua_intrabank_currency_payment
DATE_DOC=
NUM_DOC=
AMOUNT=950.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛIТА"
ТОВ «ДБО Софт»
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CLN_OKPO=36484873
CLN_ACCOUNT=UA573003350000026005858001545
CLN_RESIDENT=1
RCPT_NAME=ТОВ "ОМЕГА"
RCPT_OKPO=30982361
RCPT_ACCOUNT=UA743003350000026003582006722
RCPT_RESIDENT=1
PAYMENT_DETAILS=оплата за договором
CURRENCY_DATE=
COMISSION_ACCOUNT=UA153003350000026005698564565

Заява про продаж iноземної валюти
Структура файлiв iмпорту заяви про продаж iноземної валюти iдентична для корпоративних
клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлено нижче:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення
дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



CLN_NAME — найменування клiєнта, не бiльше 40 символiв. Для корпоративних клiєнтiв
iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про
клiєнта в системi iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.



CLN_ADDR



— контактний телефон клiєнта, не бiльше 20 символiв. Iгнорується - в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA.



CLN_EMPLOYEE_FIO



CLN_EMPLOYEE_PHONE



BNK_NAME — найменування уповноваженого банку, не бiльше 45 символiв. Iгнорується
– в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з довiдника МФО згiдно iз
зазначеним кодом МФО.



BNK_MFO



— сума продажу iноземної валюти. Число, в якому не бiльше 10 знакiв в цiлiй
частинi i до 6 знакiв у дробовiй частинi (в залежностi вiд валюти). Роздiльник цiлої та
дробової частини – крапка. Обов’язкове.



SALE_CURRENCY

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не
задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до автоматичної
нумерацiї.

— адреса клiєнта, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
CLN_PHONES

— ПIБ вiдповiдального спiвробiтника, не бiльше 40 символiв. Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.
— номер телефону вiдповiдального спiвробiтника, не бiльше
20 символiв. Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.

— код МФО уповноваженого банку. Число, строго 6 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику МФО. Обов’язкове.
SALE_SUM

ТОВ «ДБО Софт»
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SALE_ACCOUNT

— номер рахунку для списання iноземної валюти. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв).
Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта рахунка з вказаним номером та валютою.
Також перевiряється вiдповiднiсть МФО в складi рахунка у форматi IBAN зi значенням
поля BNK_MFO. В iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.



SALE_KIND



SALE_BNK_ACCOUNT — номер транзитного банкiвського рахунку для продажу iноземної валюти. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв,
що перевiряється на ключування з кодом МФО банку, що вказано в полi BNK_MFO ), або
IBAN (значення, що складається з 29 символiв та мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому вiдкритий рахунок та
19-значний цифровий номер рахунку. Перевiряється наявнiсть на початку символiв «UA»,
коректнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО, вiдповiднiсть МФО зi значенням
у полi BNK_MFO ). Обов’язкове при способi перерахування (поле файлу SALE_KIND ) –
«1».



SALE_RATE_KIND



SALE_RATE



PURCHASE_SUM



PURCHASE_ACCOUNT



PURCHASE_BNK_NAME



PURCHASE_BNK_MFO

— спосiб перерахування iноземної валюти. Обов’язкове. Можливi значення:
«0» - доручаємо уповноваженому банку списати, «1» - зобов’язуємося перерахувати самостiйно.

— тип курсу продажу iноземної валюти. Обов’язкове. Можливi значення: kav за курсом, kav за курсом уповноваженого банку. В залежностi вiд налаштувань
на сторонi банку, припустимими можуть бути як обидва варiанти, так й один з них.
— курс продажу iноземної валюти. Число, в якому не бiльше 4 знакiв в цiлiй частинi i 4 знаки в дробовiй частинi. Роздiльник цiлої та дробової частини – крапка.
Обов’язкове, якщо тип курсу (поле SALE_RATE_KIND ) – «за курсом».
— сума українських гривень, яка буде зарахована в результатi продажу
iноземної валюти. Число, в якому не бiльше 10 знакiв в цiлiй частинi i 2 знака в дробовiй
частини. Роздiльник цiлої та дробової частини – крапка. Необов’язкове. Iгнорується при
варiантi курсу (поле SALE_RATE_KIND ) «за курсом» – в iмпортованому документi дане
поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:
Сума в українських гривнях = Сума iноземної валюти * Курс покупки.
— номер рахунку для зарахування українських гривень. Може
бути вказаний тiльки у форматi IBAN (значення довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в
якому вiдкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть
на почтку символiв «UA», коректнiсть контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов’язкове. Номер рахунку може бути не зареєстрований в системi
iBank 2 UA як рахунок клiєнта.
— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок для зарахування українських гривень, не бiльше 45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi
дане поле завжди заповнюється з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.
— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок для зарахування
українських гривень. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складi IBAN.

ТОВ «ДБО Софт»
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COMMISSION

— вiдсоток комiсiйної винагороди вiд суми в гривнях. Число, в якому не
бiльше 2 знакiв в цiлiй частинi i 3 знаки в дробовiй частинi. Роздiльник цiлої та дробової
частини – крапка. Необов’язкове.



— номер рахунку для повернення iноземної валюти. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунку (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта рахунка з вказаним номером. Рахунок
повинен бути вiдкритим у тому ж банку, що i рахунок списання iноземної валюти (поле
SALE_ACCOUNT ) i в такiй самiй валютi. В iмпортованому документi номер рахунка в
аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.



EXPERIENCE_DATE



CURRENCY_DATE



SALE_PURPOSE

RETURN_ACCOUNT

— термiн дiї заяви у форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Можна вказати або термiн дiї заяви (поле EXPERIENCE_DATE ), або дату валютування (поле
CURRENCY_DATE ). Одночасно поля не можуть бути заповненi.
— дата валютування в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Не
може перевищувати 10 днiв вiд дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле
CURRENCY_DATE ), або термiн дiї заяви (поле EXPERIENCE_DATE ). Одночасно поля
не можуть бути заповненi.
— мета продажу iноземної валюти, не бiльше 550 символiв. На сторонi
банку налаштовується обов’язковiсть поля, а також формат заповнення: довiльний текст
або значення з довiднику мети продажу.

Приклад вмiсту файлу iмпорту заяви про продаж iноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_sale
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛIТА"
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.А.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
BNK_MFO=300335
SALE_SUM=55.05
SALE_CURRENCY=USD
SALE_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
SALE_KIND=1
SALE_BNK_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
SALE_RATE_KIND=по курсу
SALE_RATE=10.34
PURCHASE_SUM=
PURCHASE_ACCOUNT=UA253003350000026002465400640
COMMISSION=3.03
RETURN_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
EXPERIENCE_DATE=
CURRENCY_DATE=
SALE_PURPOSE=

Заява про купiвлю iноземної валюти
Структура файлiв iмпорту заяви про купiвлю iноземної валюти iдентична для корпоративних
клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлено нижче:
ТОВ «ДБО Софт»
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DATE_DOC — дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення
дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



— найменування клiєнта, не бiльше 40 символiв. Для корпоративних клiєнтiв
iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про
клiєнта в системi iBank 2 UA. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.



CLN_ADDR



CLN_PHONES



— ПIБ вiдповiдального спiвробiтника, не бiльше 40 символiв. Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.



CLN_EMPLOYEE_PHONE



PURCHASE_REASON



BNK_NAME



BNK_MFO



BNK_ADDR



TRANSFER_KIND — спосiб перерахування українських гривень, не бiльше 40 символiв.
Обов’язкове. Можливi значення: «Доручаємо уповноваженому банку списати», «Зобов’язуємося перерахувати самостiйно».



AMOUNT_KIND — варiант вказiвки суми покупки. Можливi значення: «у сумi», «еквiвалент суми». Обов’язкове.



SALE_SUM — сума українських гривень для купiвлi iноземної валюти. Число, в якому не
бiльше 10 знакiв в цiлiй частинi i 2 знака в дробової частини. Роздiльник цiлої та дробової
частини – крапка. Iгнорується при варiантi курсу (поле PURCHASE_RATE_KIND ) «за
курсом» – в iмпортованому документi дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане
за такою формулою:
Сума в українських гривнях = Сума iноземної валюти * Курс покупки.

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не
задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до автоматичної
нумерацiї.
CLN_NAME

— адреса клiєнта, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
— контактний телефон клiєнта, не бiльше 20 символiв. Iгнорується – в
iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA.
CLN_EMPLOYEE_FIO

— номер телефону вiдповiдального спiвробiтника, не бiльше
20 символiв. Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.
— пiдстава купiвлi валюти, не бiльше 1024 символiв. Обов’язкове.

— найменування уповноваженого банку, не бiльше 45 символiв. Iгнорується
- в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з довiдника МФО згiдно iз
зазначеним кодом МФО.
— код МФО уповноваженого банку. Число, строго 6 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику МФО. Обов’язкове.
— адреса уповноваженого банку, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про банк в системi
iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО уповноваженого банку).

Обов’язкове при варiантi вказiвки суми покупки (поле AMOUNT_KIND ) «еквiвалент суми».
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CURRENT_ACCOUNT

— номер рахунку для списання українських гривень. Може бути
вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв).
Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта гривневого рахунка з вказаним номером.
Також перевiряється вiдповiднiсть МФО у складi IBAN зi значенням поля BNK_MFO. В
iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється
на IBAN.



SALE_ACCOUNT



— найменування банку, в якому вiдкрито банкiвський транзитний
рахунок для перерахування українських гривень, не бiльше 45 символiв. Iгнорується – в
iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.



SALE_BNK_MFO



PURCHASE_SUM



PURCHASE_CURRENCY



PURCHASE_RATE_KIND



PURCHASE_RATE



PURCHASE_ACCOUNT



— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок для зарахування iноземної валюти, не бiльше 45 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi
дане поле заповнюється з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.



PURCHASE_BNK_MFO



COMMISSION

— номер банкiвського транзитного рахунку для перерахування українських гривень. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється
значенням, що задано на сторонi банку.
SALE_BNK_NAME

— код МФО банку, в якому вiдкрито банкiвський транзитний рахунок для перерахування українських гривень. Обов’язкове. Значення повинно вiдповiдати
значенню поля BNK_MFO.
— сума, що купується в iноземнiй валютi. Число, в якому не бiльше 10
знакiв в цiлiй частинi i до 6 знакiв у дробовiй частинi (в залежностi вiд валюти). Роздiльник
цiлої та дробової частини – крапка. Обов’язкове при варiантi вказiвки суми покупки (поле
AMOUNT_KIND ) «у сумi».
кове.

— мiжнародний трьохсимвольний код iноземної валюти. Обов’яз-

— тип курсу купiвлi iноземної валюти, не бiльше 30 символiв.
Обов’язкове. Можливi значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку», «за курсом НБУ». В залежностi вiд налаштувань на сторонi банку, припустимими можуть бути як
всi варiанти, так й один з них.
— курс купiвлi iноземної валюти. Число, в якому не бiльше 4 знакiв в
цiлiй частинi i 4 знаки в дробовiй частинi. Роздiльник цiлої та дробової частини – крапка.
Обов’язкове, якщо тип курсу (поле PURCHASE_RATE_KIND ) «за курсом».
— номер рахунку для зарахування iноземної валюти. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29
символiв). Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта рахунка з вказаним номером
та валютою. Також перевiряється вiдповiднiсть МФО у складi IBAN зi значенням поля
PURCHASE_BNK_MFO. В iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.
PURCHASE_BNK_NAME

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок для зарахування
iноземної валюти. Число, строго 6 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику
МФО. Обов’язкове. Значення повинне вiдповiдати значенню поля BNK_MFO.
— вiдсоток комiсiйної винагороди вiд суми в гривнях. Число, в якому не
бiльше 2 знакiв в цiлiй частинi i 3 знаки в дробовiй частинi. Роздiльник цiлої та дробової
частини – крапка. Необов’язкове.
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RETURN_ACCOUNT — номер рахунку для повернення українських гривень. Може бути
вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв, тiльки для рахункiв,
що зареєстрованi у системi iBank 2 UA в якостi рахунка клiєнта), або IBAN (значення
довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та 19-значний цифровий
номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA», коректнiсть контрольної
суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у довiднику МФО, а також
формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Номер рахунку може бути не
зареєстрований в системi iBank 2 UA як рахунок клiєнта. Обов’язкове. В iмпортованому
документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.



RETURN_BNK_NAME



RETURN_BNK_MFO



EXPERIENCE_DATE



CURRENCY_DATE

— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок для повернення
українських гривень, не бiльше 45 символiв. Iгнорується - в iмпортованому документi дане
поле завжди заповнюється з довiдника МФО згiдно iз зазначеним кодом МФО.
— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок для повернення українських гривень. Число, строго 6 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику
МФО. Обов’язкове, якщо у полi в полi RETURN_ACCOUNT вказаний номер рахунка в
аналiтичному форматi. Iгнорується, якщо в полi RETURN_ACCOUNT вказано номер рахунка у форматi IBAN – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом
МФО у складi IBAN.
— термiн дiї заяви в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Можна вказати або термiн дiї заяви (поле EXPERIENCE_DATE ), або дату валютування (поле
CURRENCY_DATE ). Одночасно поля не можуть бути заповненi.
— дата валютування в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Не
може перевищувати 10 днiв вiд дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле
CURRENCY_DATE ), або термiн дiї заяви (поле EXPERIENCE_DATE ). Одночасно поля
не можуть бути заповненi.

Приклад вмiсту файлу iмпорту заяви про купiвлю iноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_purchase
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛIТА"
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 р.
BNK_MFO=300335
TRANSFER_KIND=Зобов’язуємося перерахувати самостiйно
AMOUNT_KIND=у сумi
SALE_SUM=
CURRENT_ACCOUNT=UA253003350000026002465400640
SALE_BNK_MFO=300335
PURCHASE_SUM=5312.02
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=за курсом
PURCHASE_RATE=14.783
PURCHASE_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
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PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=0.055
RETURN_ACCOUNT=UA463003350000026002465400844
RETURN_BNK_MFO=
EXPERIENCE_DATE=
CURRENCY_DATE=

Заява про обмiн валюти
Структура файлiв iмпорту заяви про обмiн iноземної валюти iдентична для корпоративних
клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу iмпорту представлено нижче:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення
дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



CLN_NAME



CLN_OKPO



CLN_ADDR



CLN_PHONE



CLN_EMPLOYEE_FIO



CLN_EMPLOYEE_PHONE



PURCHASE_REASON



BNK_NAME



BNK_MFO



BNK_ADDR

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не
задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до автоматичної
нумерацiї.
— найменування клiєнта, не бiльше 40 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.
— код ЄДРПОУ клiєнта. Число вiд 8 до 10 знакiв. Для корпоративних клiєнтiв
iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про
клiєнта в системi ibank. Для керуючих органiзацiй (ЦФК) поле необов’язкове.
— адреса клiєнта, не бiльше 80 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi iBank 2 UA.
— контактний телефон клiєнта, не бiльше 20 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта в системi
iBank 2 UA.
— ПIБ вiдповiдального спiвробiтника, не бiльше 40 символiв. Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.
— номер телефону вiдповiдального спiвробiтника, не бiльше
20 символiв. Обов’язковiсть налаштовується на сторонi банку.
— пiдстава для конвертацiї валюти, не бiльше 550 символiв. В залежностi вiд налаштувань на сторонi банку, поле може бути обов’язковим чи iгноруватися
(або заповнюватися значення за замовчанням) в iмпортованому документi.
— найменування уповноваженого банку, не бiльше 45 символiв. Iгнорується –
в iмпортованому документi дане поле заповнюється з довiдника МФО згiдно iз зазначеним
кодом МФО.
— код МФО уповноваженого банку. Число, строго 6 знакiв. Перевiряється наявнiсть значення в довiднику МФО. Обов’язкове.
— адреса уповноваженого банку, не бiльше 140 символiв. Iгнорується - в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про банк в системi
iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО уповноваженого банку).
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SALE_SUM

— сума iноземної валюти, яка продається. Число, в якому не бiльше 10 знакiв
в цiлiй частинi i до 6 знакiв у дробовiй частинi (в залежностi вiд валюти). Роздiльник цiлої
та дробової частини – крапка. Обов’язково повинна бути заповнена або сума iноземної валюти, яка продається (поле SALE_SUM ), або яка купується (поле PURCHASE_SUM ). При
варiантi курсу (поле SALE_RATE ) «за курсом» i заповненої сумою iноземної валюти, яка
купується (поле PURCHASE_SUM ), дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане
за такою формулою:
Сума валюти, яка продається = Сума валюти, яка купується * Курс обмiну.



SALE_CURRENCY



TRANSFER_KIND



SALE_ACCOUNT



SALE_BNK_ACCOUNT



SALE_RATE_KIND



SALE_RATE



PURCHASE_SUM



PURCHASE_CURRENCY

кове.

— мiжнародний трьохсимвольний код валюти, яка продається. Обов’яз-

— спосiб перерахування iноземної валюти, не бiльше 27 символiв. Обов’язкове. Можливi значення: «доручаємо банку списати», «зобов’язуємося перерахувати».
— номер рахунку для списання iноземної валюти. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв).
Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта рахунка з вказаним номером та валютою.
Також перевiряється вiдповiднiсть МФО у складi IBAN зi значенням поля BNK_MFO. В
iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється
на IBAN.
— номер банкiвського транзитного рахунку для перерахування
iноземної валюти. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14
знакiв, що перевiряється на ключування з кодом МФО банку в полi BNK_MFO ), або IBAN
(значення довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та 19-значний
цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA», коректнiсть
контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у довiднику МФО,
а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Не обов’язкове. Iгнорується при значеннi поля TRANSFER_KIND = «доручаємо банку списати».
— тип курсу iноземної валюти, не бiльше 30 символiв. Обов’язкове.
Можливi значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку». В залежностi вiд налаштувань на сторонi банку, припустимими можуть бути як обидва варiанти, так й один з
них.
— курс обмiну iноземної валюти. Число, в якому не бiльше 4 знакiв в цiлiй частинi i 4 знакiв у дробовiй частинi. Роздiльник цiлої та дробової частини – крапка.
Обов’язкове при типi курсу SALE_RATE_KIND – «за курсом».
— сума iноземної валюти, що купується. Число, в якому не бiльше 10
знакiв в цiлiй частинi i до 6 знакiв у дробовiй частинi (в залежностi вiд валюти). Роздiльник
цiлої та дробової частини – крапка. Обов’язково повинна бути заповнена або сума iноземної
валюти, яка продається (поле SALE_SUM ), або яка купується (поле PURCHASE_SUM ).
При варiантi курсу (поле SALE_RATE ) «по курсу» i заповненої сумою iноземної валюти,
яка продається (поле SALE_SUM ), дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане
за такою формулою:
Сума валюти, яка купується = Сума валюти, яка продається * Курс обмiну.
пується. Обов’язкове.
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— номер рахунку для зарахування iноземної валюти. Може бути
вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв).
Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта рахунка з вказаним номером та валютою.
Також перевiряється вiдповiднiсть МФО у складi IBAN зi значення поля BNK_MFO. В
iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється
на IBAN.



RETURN_ACCOUNT



COMMISSION



— номер рахунку клiєнта для перерахування комiсiї. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14 знакiв), або IBAN (29 символiв). Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта гривневого рахунка з вказаним номером. Також перевiряється вiдповiднiсть МФО у складi IBAN зi значенням поля BNK_MFO.
В iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN.



COMMISSION_BNK_ACCOUNT



— термiн дiї в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. У документi можна вказати або значення термiну дiї заяви (поле EXPIRY_DATE ), або значення дати
валютування (поле CURRENCY_DATE ). Одночасно поля не можуть бути заповненi.



CURRENCY_DATE

PURCHASE_ACCOUNT

— номер рахунку для повернення iноземної валюти. Вказується рахунок для списання iноземної валюти (поле SALE_ACCOUNT ). Обов’язкове.
— вiдсоток комiсiйної винагороди. Число, в якому не бiльше 2 знакiв в
цiлiй частинi i 3 знаки в дробовiй частинi. Роздiльник цiлої та дробової частини – крапка.
Необов’язкове.
COMMISSION_ACCOUNT

— номер банкiвського транзитного рахунку для перерахування комiсiї. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунка (число вiд 5 до 14
знакiв, що перевiряється на ключування з кодом МФО банку в полi BNK_MFO ), або IBAN
(значення довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну
суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA», коректнiсть контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у довiднику МФО,
а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов’язкове, якщо
вказана сума комiсiйної винагороди (поле COMMISSION ).
EXPIRY_DATE

— дата валютування в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Не
може перевищувати 10 днiв вiд дати документа. Можна вказати або дату валютування
(поле CURRENCY_DATE ), або термiн дiї заяви (поле EXPIRY_DATE ). Одночасно поля
не можуть бути заповненi.

Приклад вмiсту файлу iмпорту заяви про обмiн валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_convert
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_OKPO=36484873
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=+380 (56) 777-76-56
PURCHASE_REASON=кошти для оплати контрактiв
BNK_MFO=300335
SALE_SUM=444.44
SALE_CURRENCY=USD
ТОВ «ДБО Софт»
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TRANSFER_KIND=доручаємо банку списати
SALE_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
SALE_BNK_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831
SALE_RATE_KIND=за курсом
SALE_RATE=0.83
PURCHASE_SUM=
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
RETURN_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
COMMISSION=4.000
COMMISSION_ACCOUNT=UA463003350000026002465400941
COMMISSION_BNK_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831
EXPIRY_DATE=30.03.2020
CURRENCY_DATE=

Реєстр оплат за договорами
Iмпорт документа доступний тiльки для керуючих органiзацiй (ЦФК). Опис полiв файлу
iмпорту представлений нижче:
1. Поля документа:


DATE_DOC

— дата документа в форматi «ДД.ММ.РРРР». Необов’язкове. Якщо значення дати операцiї в файлi iмпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.



NUM_DOC



CLN_NAME



CLN_ACCOUNT



— мiжнародний трьохсимвольний код валюти рахунка платника. Перевiряється на наявнiсть в довiднику валют, а також наявнiсть у клiєнта рахунка з вказаним номером та валютою. Обов’язкове.



CLN_BANK_MFO



— код ЄДРПОУ клiєнта. Число вiд 8 до 10 знакiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про клiєнта у системi
iBank 2 UA.



COMMISSION_ACCOUNT

— номер документа, не бiльше 10 символiв. Необов’язкове. Якщо значення не задане, дане поле в iмпортованому документi буде заповнено вiдповiдно до
автоматичної нумерацiї.
— найменування пiдпорядкованого клiєнта, не бiльше 40 символiв. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється з iнформацiї про
клiєнта у системi iBank 2 UA.
— номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний тiльки
у форматi IBAN (29 символiв). Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта рахунка
з вказаним номером тi валютою.
CLN_ACCOUNT_CURRENCY

— код МФО обслуговуючого банку, в якому вiдкрито вказаний
у полi CLN_ACCOUNT рахунок. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле
заповнюється кодом МФО у складi IBAN валютного рахунка платника (поле CLN_ACCOUNT ).
CLN_OKPO

— номер рахунка для списання комiсiї за РКО. Може бути
вказаний тiльки у форматi IBAN (29 символiв). Перевiряється наявнiсть у клiєнта
гривневого рахунка з вказаним номером. Необов’язкове.

ТОВ «ДБО Софт»
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COMMISSION_BANK_MFO

— код МФО обслуговуючого банку, в якому вiдкрито
рахунок для списання комiсiї. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле заповнюється кодом МФО у складi IBAN рахунка для списання комiсiї за РКО (поле
COMMISSION_ACCOUNT ).



— найменування обслуговуючого банку, в якому вiдкрито рахунок для списання комiсiї. Iгнорується – в iмпортованому документi дане
поле завжди заповнюється найменування банку з довiдника МФО згiдно вказаному
коду МФО.



COUNTRY_CODE



OPER_CODE — код операцiї. Число, не бiльше 4 знакiв. Перевiряється наявнiсть у
довiднику кодiв операцiй. Обов’язкове.



OPER_SUB_CODE



PAYMENT_DETAILS

COMMISSION_BANK_NAME

— числовий тризначний код країни. Перевiряється наявнiсть у
довiднику країн. Обов’язкове.

— код розшифрування операцiї, не бiльше 2 символiв. Перевiряється наявнiсть у довiднику кодiв. Обов’язкове.
кове.

— текст призначення платежу, не бiльше 160 символiв. Обов’яз-

2. Поля табличної частини документа – список отримувачiв. Перед кожним кожним найменуванням поля необхiдно додати порядковий номер отримувача у списку в наступному форматi: RECIPIENTS.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад,
RECIPIENTS.0.ACCOUNT – номер рахунка першого отримувача у списку.


FULL_NAME

— найменування отримувача, вiд 3 до 160 символiв. Обов’язкове.



ACCOUNT



— сума зарахування коштiв отримувачу. Число, в якому не бiльше 10 знакiв
у цiлiй частинi та до 6 знакiв у дробовiй частинi (в залежностi вiд валюти платежу).
Роздiльник цiлої та дробової частини – точка. Обов’язкове.



CONTRACT_NUM



CONTRACT_DATE



ACCOUNT_ACT_NUM



ACCOUNT_ACT_DATE

— номер рахунка отримувача. Може бути вказаний тiльки у форматi IBAN
(значення довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та 19значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA»,
коректнiсть контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО
у довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО).
Обов’язкове.
AMOUNT

— номер контракту отримувача, не бiльше 50 символiв. Обов’язкове, якщо вказана дата контракту (поле CONTRACT_DATE ).
— дата контракту отримувача у форматi «ДД.ММ.РРРР». Обов’язкове, якщо вказаний номер контракту отримувача (поле CONTRACT_NUM ).
— номер рахунка-акту отримувача, не бiльше 30 символiв.
Обов’язкове, якщо вказага дата рахунка-акту (поле ACCOUNT_ACT_DATE ).
— дата рахунка-акту отримувача у форматi «ДД.ММ.РРРР».
Обов’язкове, якщо вказаний номер рахунка-акту отримувача (поле
ACCOUNT_ACT_NUM ).

Приклад вмiсту файлу iмпорту реєстру оплат за договорами з нарахуванням коштiв двом
отримувачам:

Content-Type=doc/reg_ua_currpayment_div
ТОВ «ДБО Софт»
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DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_ACCOUNT=UA363003350000026005236578504
CLN_ACCOUNT_CURRENCY=USD
COMMISSION_ACCOUNT=UA043003350000026001220458786
COUNTRY_CODE=804
OPER_CODE=1000
OPER_SUB_CODE=11
PAYMENT_DETAILS=текст призначення платежу
RECIPIENTS.0.FULL_NAME=ФОП Савченко Юлiя Олександрiвна
RECIPIENTS.0.ACCOUNT=UA713003350000026003652012549
RECIPIENTS.0.AMOUNT=2443.30
RECIPIENTS.0.CONTRACT_NUM=412894
RECIPIENTS.0.CONTRACT_DATE=01.03.2019
RECIPIENTS.0.ACCOUNT_ACT_NUM=DSAK-49523
RECIPIENTS.0.ACCOUNT_ACT_DATE=01.03.2019
RECIPIENTS.1.FULL_NAME=ФОП Яровий Олексiй Iванович
RECIPIENTS.1.ACCOUNT=UA873003350000026004855201231
RECIPIENTS.1.AMOUNT=1968.45
RECIPIENTS.1.CONTRACT_NUM=950016
RECIPIENTS.1.CONTRACT_DATE=16.04.2019
RECIPIENTS.1.ACCOUNT_ACT_NUM=DHFY-3828
RECIPIENTS.1.ACCOUNT_ACT_DATE=21.05.2019

Довiдник кореспондентiв
Структура файлiв iмпорту записiв довiдника кореспондентiв для корпоративних клiєнтiв i
керуючих органiзацiй (ЦФК) вiдрiзняється тiльки значенням типу довiдника (поле Content-Type):
ref/recipient та ref/ua_mrecipient вiдповiдно. Опис полiв файлу iмпорту представлено нижче:


RCPT_INN

— код ЄДРПОУ або IПН кореспондента. Число вiд 8 до 10 знакiв. Обов’язкове.



RCPT_NAME



RCPT_ACCOUNT — номер рахунку кореспондента. Може бути вказаний тiльки у форматi IBAN (значення довжиною 29 символiв, що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та
19-значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA»,
коректнiсть контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у
довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов’язкове.



RCPT_COUNTRY_CODE



— серiя паспорта кореспондента, 2 символи. Обов’язкове, якщо кореспондент є фiзичною особою, у якого вiдсутнiй IПН, але вiдомi паспортнi данi (IПН вказується 10 нулiв) i формат паспорта старого зразка (серiя паспорта 2 символи i номер паспорта

— найменування кореспондента, вiд 3 до 40 символiв. Обов’язкове.

— код країни кореспондента. Число, строго 3 знаки. Обов’язкове, якщо кореспондент є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або IПН (ЄДРПОУ або IПН вказується 9 нулiв). Необов’язкове, якщо ЄДРПОУ або IПН вказуються будьякi 8, 9 або 10 не нульових цифр. Iгнорується, якщо ЄДРПОУ або IПН вказано 10 нулiв.
RCPT_PASSP_SER

ТОВ «ДБО Софт»
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6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) – поле не заповнюється. Якщо кореспондент є юридичною особою або фiзичною особою, для якого вказано
IПН – в iмпортованому файлi значення в поле iгнорується.


— номер паспорта кореспондента. Число, 6 знакiв для паспорта старого зразка i 9 знакiв для паспорта нового зразка. Обов’язкове, якщо кореспондент є фiзичною особою, у якого вiдсутнiй IПН, але вiдомi паспортнi данi (IПН вказується 10 нулiв).
Якщо кореспондент є юридичною особою або фiзичною особою, для якого вказано IПН - в
iмпортуємо файлi значення в поле iгнорується.



RCPT_BANK_BIC — код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок кореспондента. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складi
IBAN рахунка кореспондента. (поле RCPT_ACCOUNT ).



PAYMENT_DETAILS



NOTE

RCPT_PASSP_NUM

— призначення платежу, вiд 3 до 160 символiв. Необов’язкове.

— примiтка, не бiльше 210 символiв. Необов’язкове.

Приклад вмiсту файлу iмпорту записи довiдника кореспондентiв корпоративного клiєнта:

Content-Type=ref/recipient
RCPT_INN=96566442
RCPT_NAME=ООО Фiнанси
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
RCPT_BANK_BIC=399119
PAYMENT_DETAILS=Надання посередницьких послуг за договором №556/788 вiд 12.03.2014
NOTE=Оновленi реквiзити ТОВ Фiнанси.

Довiдник бенефiцiарiв
Структура файлiв iмпорту записiв довiдника бенефiцiарiв для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) вiдрiзняється тiльки значенням типу довiдника (поле Content-Type):
ref/beneficiar та ref/mbeneficiar вiдповiдно. Опис полiв файлу iмпорту представлено нижче:


INTERMED_BNK_NAME



INTERMED_BNK_BIC



INTERMED_BNK_BIC_TYPE




Необов’язкове.
лiв. Необов’язкове.

— найменування банку-посередника, не бiльше 140 символiв.

— iдентифiкацiйний код банку-посередника, не бiльше 15 симво-

— тип iдентифiкацiйного коду банку-посередника, не бiльше 8 символiв. Необов’язкове. Можливi значення: «SWIFT» або пусте значення.
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE

ника. Необов’язкове.
INTERMED_BNK_COUNTRY

символiв. Необов’язкове.

ТОВ «ДБО Софт»
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INTERMED_BNK_CITY



INTERMED_BNK_ADDR




ве.

— мiсто банку-посередника, не бiльше 60 символiв. Необов’язко-

кове.
RCPT_BNK_NAME

кове.

— адреса банку-посередника, не бiльше 140 символiв. Необов’яз-

— найменування банку бенефiцiара, не бiльше 140 символiв. Обов’яз-

RCPT_BNK_ACCOUNT

обов’язкове.

— номер рахунку банку бенефiцiара, не бiльше 35 символiв. Не-



RCPT_BNK_BIC



RCPT_BNK_BIC_TYPE



RCPT_BNK_COUNTRY_CODE



RCPT_BNK_COUNTRY



RCPT_BNK_CITY



RCPT_BNK_ADDR



RCPT_NAME



RCPT_ACCOUNT



RCPT_BNK_IBAN



RCPT_COUNTRY_CODE



RCPT_COUNTRY



RCPT_CITY



RCPT_ADDR

’язкове.

— iдентифiкацiйний код банку бенефiцiара, не бiльше 15 символiв. Необов-

— тип iдентифiкацiйного коду банку бенефiцiара, не бiльше 8
символiв. Необов’язкове. Можливi значення: «SWIFT» або пусте значення.
Обов’язкове.
лiв. Обов’язкове.

— тризначний цифровий код країни банку бенефiцiара.

— найменування країни банку бенефiцiара, не бiльше 40 симво-

— мiсто банку бенефiцiара, не бiльше 60 символiв. Необов’язкове.
— адреса банку бенефiцiара, не бiльше 140 символiв. Необов’язкове.

— найменування бенефiцiара, не бiльше 140 символiв. Обов’язкове.

— номер рахунку бенефiцiара, не бiльше 34 символiв. Обов’язково повинен бути заповнений або рахунок бенефiцiара, або IBAN бенефiцiара.
— IBAN бенефiцiара, не бiльше 34 символiв. Обов’язково повинен бути
заповнений або рахунок бенефiцiара, або IBAN бенефiцiара.

кове.

— тризначний цифровий код країни бенефiцiара. Обов’язкове.

— найменування країни бенефiцiара, не бiльше 40 символiв. Обов’яз-

— мiсто бенефiцiара, не бiльше 60 символiв. Обов’язкове.
— адреса бенефiцiара, не бiльше 140 символiв. Обов’язкове.

Приклад вмiсту файлу iмпорту записи довiдника бенефiцiарiв корпоративного клiєнта:

Content-Type=ref/beneficiar
INTERMED_BNK_NAME=TORONTO DOMINION INVESTMENTS LTD
INTERMED_BNK_BIC=TODNGB21XXX
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=826
INTERMED_BNK_COUNTRY=UNITED KINGDOM
INTERMED_BNK_CITY=LONDON
ТОВ «ДБО Софт»
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INTERMED_BNK_ADDR=LONDON EC2M 1DB TRITON COURT 14-18 FINSBURY SQUARE
RCPT_BNK_NAME=BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
RCPT_BNK_ACCOUNT=100327501
RCPT_BNK_BIC=POCIITM1028
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=380
RCPT_BNK_COUNTRY=ITALY
RCPT_BNK_CITY=MILANO
RCPT_BNK_ADDR=20135 MILANO VIA SPARTACO, 12
RCPT_NAME=Valio Investments
RCPT_ACCOUNT=5800267964
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY_CODE=440
RCPT_COUNTRY=LITHUANIA
RCPT_CITY=VILNIUS
RCPT_ADDR=VILNIUS DIDZIOJI STREET 18/2

Iмпорт в форматi IБIС
Файл iмпорту в форматi IБIС є текстовий файл, який мiстить один або кiлька документiв.
Нижче представленi вимоги до файлу iмпорту:
 найменування файлу задається в форматi rddhhmmN.NNN, де:

r — завжди латинська буква "r";
dd — двi цифри для зазначення дня створення файлу;
hhmm — чотири цифри для зазначення часу1 – години та хвилини створення файлу;
N.NNN — будь-якi чотири цифри;
 данi у файлi повиннi бути представленi в кодуваннi CP1125 (або її аналогу OEM-866);
 файл мiстить сукупнiсть рядкiв, кожна з яких представляє собою набiр реквiзитiв окремого
розрахункового документа;
 кожен рядок складається з полiв, якi роздiленi символом "·"(ASCII-код 250).
Iмпорт в форматi IБIС пiдтримується для наступних видiв документiв:
 Гривневе платiжне доручення;
 Вихiдна платiжна вимога-доручення.
Список полiв

Номер
поля
0
1

1

файлiв iмпорту в форматi IБIС представлений нижче:

Формат поля
Число (1 знак)
Число (до 2 знакiв)

Обов’язковiсть
Нi
Так

Значення поля
Службове поле, значення завжди 0
Вид платiжного документа: 1 (гривневе
платiжне доручення), 11 (вихiдна платiжна вимога-доручення)

Смислове навантаження на години i хвилини файлу накладає сам користувач, але слiд пам’ятати, що рiзним

файлам повиннi вiдповiдати рiзнi iмена
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2

Число (до 10 знакiв)

Нi

3

Число (8 знакiв)

Нi

4

Число (6 знакiв)

Нi

5

Число (6 знакiв)

Так

6

Число (вiд 5 до 14 знакiв)
або рядок 29 символiв

Так

7

Рядок 29 символiв

Так

8
9
10

(до 12 знакiв)
(1 знак)
(вiд 3 до 40 симво-

Так
Нi
Так

(вiд 3 до 160 сим-

Так

Призначення платежу

12

Число
Число
Рядок
лi)
Рядок
волiв)
Число

Номер платiжного документа. Якщо
значення не задане, заповнюється вiдповiдно до автоматичної нумерацiї.
Дата платiжного документа в форматi РРРРММДД. Якщо значення не задане,
заповнюється датою виконання операцiї
iмпорту в систему iBank 2 UA.
Код МФО банку платника. Iгнорується,
якщо вказано номер рахунка платника
у форматi IBAN – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється
кодом МФО у складi IBAN
Код МФО банку отримувача. Iгнорується – в iмпортованому документi дане
поле завжди заповнюється кодом МФО
у складi IBAN номера рахунка отримувача
Номер рахунка платника у форматi аналiтичного рахунку або IBAN. Перевiряється наявнiсть у клiєнта гривневого рахунка з вказаним номером. В iмпортованому документi номер рахунка в аналiтичному форматi автоматично замiнюється на IBAN
Номер рахунка отримувача у форматi
IBAN (значення довжиною 29 символiв,
що мiстить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв «UA», коректнiсть контрольної суми, наявнiсть
контрольної суми, наявнiсть вказаного
МФО у довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування
з кодом МФО)
Сума платежу в копiйках
Символ касової операцiї (завжди 0)
Найменування отримувача

(8 знакiв)

Нi

13

Число (1 знак)

Нi

14

Число (3 знака)

Нi

Дата валютування в форматi РРРРММДД.
Не використовується при iмпортi вихiдної платiжної вимоги-доручення
Код виду акцепту: 1, 2, 3. Значення iгнорується
Код платежу. Значення iгнорується

11
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15
16

Число (1 знак)
Число (вiд 8 до 10 знакiв)

Нi
Так

17

Число (3 знака)

Нi

Рядок (1 символ)

Нi

18

Ознака передачi. значення iгнорується
Код ЄДРПОУ отримувача (для гривневого платiжного доручення) або платника коштiв (для вихiдної платiжної
вимоги-доручення)
Цифровий код валюти. Значення iгнорується
Прiоритет проведення платежу. Можливi значення: «1», «2». В залежностi
вiд налаштувань на сторонi банку, поле
може iгноруватися та не заповнюватись
в iмпортованому документi або бути необов’язковим.

Приклади файлiв iмпорту в форматi IБIС
Гривневе платiжне доручення
Приклад вмiсту файлу iмпорту (найменування файлу r1403071.111) двох гривневих платiжних доручень:

0·1·610·20180605·300335·300335·UA203003350000026002145870023·→
→ UA773003350000026001236521254·34000·0·ТОВ Альфа·Переказ коштiв згiдно договору →
→ АК 513·····20544847··
0·1···300335·300335·UA623003350000026009850123658·UA203003350000026002145870023· →
→ 11570··ПП Мамоза·Сплата послуг·····2234124298··

Вихiдна платiжна вимога-доручення
Приклад вмiсту файлу iмпорту (найменування файлу r1303071.111) двох вихiдних платiжних
вимог-доручень:

0·11·615·20180505·300335·300335·UA213003350000026002548523698· →
→ UA183003350000026009855201236·8400·0·ТОВ Альфа·Сплата згiдно договору АК 346 →
→ ·····2054484712··
0·11···300335·300335·UA213003350000026002548523698·UA773003350000026001236521254· →
→ 64520··ПП Мамоза·Оплата транспортных услуг·····2054484713··

Iмпорт в форматi DBF
Файл iмпорту в форматi DBF являє собою електронну таблицю з розширенням .dbf, що мiстить один або декiлька документiв Гривневе платiжне доручення, або одну чи декiлька записiв
табличної частини документа Зарплатна вiдомiсть або Журнал розрахункових листiв або записи
довiдника Спiвробiтники (iншi банки). При iмпортi документа в форматi DBF з записами табличної частини документа автоматично вiдкривається екранна форма нового документа, в якому
таблична частина документа заповнена iнформацiєю з файлу iмпорту. При iмпортi файлу керуючою органiзацiєю (ЦФК) додатково знадобитися вибрати пiдлеглого клiєнта, вiд iменi якого буде
створено документ. Для збереження документа необхiдно заповнити вiдсутнi поля документа. Iмпорт документа Гривневе платiжне доручення або записiв довiдника Спiвробiтники (iншi банки)
аналогiчний iмпорту у форматi iBank 2.
ТОВ «ДБО Софт»
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Увага!

Коректнiсть даних з файлу iмпорту перевiряється при збереженнi документа.
Увага!

Файли iмпорту формату DBF доступнi для перегляду в будь-якому текстовому редакторi, але для зручного перегляду рекомендується вiдкривати їх в спецiалiзованих
редакторах (наприклад, DBFView).

Гривневе платiжне доручення
Структура файлiв iмпорту гривневого платiжного доручення iдентична для корпоративних
клiєнтiв та керуючих органiзацiй (ЦФК). Доступнi кодування файлу: Windows-1251, CP1125
(OEM-866). Перелiк полiв наведено нижче:

Назва поля

Формат поля

ACCCLI

Рядок (29 символiв)

ACCCOR

Рядок (29 символiв)

MFOCOR

Число (6 знакiв)

OKPOCOR
NAMECOR
BANKCOR

Число
також
Рядок
Рядок

NDOC

Рядок (до 6 символiв)

CODE

ТОВ «ДБО Софт»

Рядок (до 4 символiв)

(вiд 8 до 10 знакiв, а
значення «99999»)
(вiд 3 до 38 символiв)
(до 40 символiв)

Значення поля

Кодування файлу. Допустимi значення
«Win»
Рахунок клiєнта у форматi IBAN. Обов’язкове. Перевiряється наявнiсть у клiєнта гривневого рахунка з вказаним номером.
Рахунок отримувача у форматi IBAN (значення довжиною 29 символiв, що мiстить:
символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код
МФО банка, в якому вiдкритий рахунок та
19-значний цифровий номер рахунка. Перевiряється наявнiсть на почтку символiв
«UA», коректнiсть контрольної суми, наявнiсть контрольної суми, наявнiсть вказаного МФО у довiднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з
кодом МФО). Обов’язкове.
код МФО банка, в якому вiдкритий рахунок отримувача. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складi IBAN рахунка
отримувача.
код ЄДРПОУ або IПН отримувача. Обов’язкове.
Найменування отримувача. Обов’язкове.
Найменування банку, в якому вiдкритий
рахунок отримувача. Iгнорується – в iмпортованому документi дане поле заповнюється найменуванням з довiдника МФО
згiдно вказаному коду МФО.
Номер документа. Необов’язкове. При не
заданому значеннi у файлi iмпорту дане
поле в iмпортованому документi буде заповнено згiдно автоматичної нумерацiї.
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DATEV

Число (до 12 знакiв)
Рядок (вiд 3 до 160 символiв)
Дата

DV

Дата

CNTRY

Рядок (3 символи)

PASSP_SER

Рядок (2 символи)

PASSP_NUM

Рядок (6 або 9 символiв)

PRIORITY

Рядок (1 символ)

Сума документа у копiйках. Обов’язкове.
Призначення платежу. Обов’язкове.
Дата документа у форматi ДД.ММ.РРРР.
Обов’язкове.
Дата
валютування
у
форматi
ДД.ММ.РРРР. Не може перевищувати 10
днiв вiд дати документа. Необов’язкове.
Код країни отримувача. Обов’язкове, якщо
отримувач являє собою нерезидента, якому
не присвоєно код ЄДРПОУ або IПН (ЄДРПОУ або IПН зазначається 9 нулiв). Необов’язкове, якщо ЄДРПОУ або IПН вказується будь-якi 9 або 10 не нульових цифр.
Серiя паспорта. Обов’язкове, якщо отримувач являє собою фiзичну особу, у якої
вiдсутнiй IПН, але вiдомi паспортнi данi
(IПН зазначається 10 нулiв) та формат паспорта строго зразка (серiя паспорта 2 символи та номера паспорта 6 цифр). Якщо
формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) – поле не заповнюється.
Номер паспорта. Обов’язкове, якщо отримувач являє собою фiзичну особу, у якої
вiдсутнiй IПН, але вiдомi паспортнi данi
(IПН вказується 10 нулiв).
Прiоритет проведення платежу. Можливi
значення: «1», «2». В залежностi вiд налаштувань на сторонi банку, поле може iгноруватися та не заповнюватися в iмпортованому документi, або бути необов’язковим.

Приклад змiсту файлу iмпорту одного гривневого платiжного доручення:

CODE ACCCLI
Win

ACCCOR

MFOCOR

UA773003350000026001236521254 UA523003350000026009632012548 300335

OKPOCOR
20544847

NAZN

NAMECOR

Кредо-Класiк, Ск Зат

Оплата
перестрахової премiї зг. дог.
№06/6762824/
вiд
24.03.2019р. без ПДВ

ТОВ «ДБО Софт»

DATEV

25.03.2020

BANKCOR NDOC

DV

CNTRY

SUMMA
694152

PASSP_SER PASSP_NUM
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Зарплатна вiдомiсть
Структура файлiв iмпорту зарплатної вiдомостi iдентична для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК). Доступнi кодування файлу: Windows-1251, CP1125 (або її аналог
OEM-866). Список полiв наведено нижче:

Назва поля
Acct_card
Fio
Id_code
Suma

Формат поля

Рядок (до 29 символiв)
Рядок (до 50 символiв)
Число (10 знакiв)
Число, в якому не бiльше 10 знакiв в цiлiй
частинi i 2 знака в дробової частини

Значення поля

Номер СКР спiвробiтника
ПIБ спiвробiтника
IПН спiвробiтника
Сума нарахування

Приклад вмiсту файлу iмпорту табличнiй частинi документа зарплатна вiдомiсть з двома
спiвробiтниками:

Acct_card

UA243003350000026205263545874
UA303003350000026205587420036

Fio

Iванов Iван Iванович
Петров Петро Петрович

Id_code

4554102145
5874012547

Suma

7446,32
7442,09

Довiдник спiвробiтникiв (iншi банки)
Структура файлiв iмпорту довiдника спiвробiтникiв (iншi банки) iдентична для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Список полiв наведено нижче:

Назва поля
Acct_card
Fio
Id_code

Формат поля

Значення поля

Рядок (до 29 символiв)
Рядок (до 50 символiв)
Число (10 знакiв)

Номер СКР спiвробiтника
ПIБ спiвробiтника
IПН спiвробiтника

Приклад вмiсту файлу iмпорту записiв довiдника спiвробiтникiв (iншi банки):

Acct_card

UA063057490000026205366274839
UA823057490000026207466372844

Fio

Iванов Iван Iванович
Петров Петро Петрович

Id_code

4554102145
5874012547

Журнал розрахункових листiв
Структура файлiв iмпорту журналу розрахункових листiв iдентична для корпоративних клiєнтiв та керуючих органiзацiй (ЦФК). Доступнi кодування файлу: Windows-1251, CP1125 (або її
аналог OEM-866). Список полiв наведено нижче:

Назва поля
Empl_name
Empl_itn
Empl_tabn
Attr_numb
Attr_value
Num_doc

ТОВ «ДБО Софт»

Формат поля
Рядок
Рядок
Рядок
Число
Рядок
Рядок

(до 80 символiв)
(до 10 символiв)
(до 20 символiв)
(3 знака)
(до 255 символiв)
(до 10 символiв)

Значення поля

ПIБ спiвробiтника
IПН спiвробiтника
Табельний номер спiвробiтника
Порядковий номер атрибута
Значення атрибута
Номер зарплатної вiдомостi, яка зв’язана з атрибутом
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Рядок (10 символiв)

Дата зарплатної вiдомостi, яка
зв’язана з атрибутом, у форматi
«ДД.ММ.ГГГГ»

Приклад змiсту файлу iмпорту табличної частини документа журнал розрахункових листiв
з двома спiвробiтниками:

Empl_name Empl_itn Empl_tabn Attr_numb Attr_value Num_doc Date_doc
Iванов Iван
Iванович
Iванов Iван
Iванович
Iванов Iван
Iванович
Iванов Iван
Iванович
Iванов Iван
Iванович
Петров
Петро
Петрович
Петров
Петро
Петрович
Петров
Петро
Петрович
Петров
Петро
Петрович
Петров
Петро
Петрович

1234567890 111-200

1

2020-03

1234567890 111-200

2

10000.00

1234567890 111-200

3

3000

1234567890 111-200

4

2000

1234567890 111-200

5

11000.00

5663201258 3344-300

1

2020-03

5663201258 3344-300

2

50000.00

5663201258 3344-300

3

10000.00

5663201258 3344-300

4

3500.00

5663201258 3344-300

5

56500.00

1323

07.04.2020

1323

07.04.2020

Iмпорт у форматi CSV
Файл iмпорту у форматi «CSV» являє собою текстовий файл, що мiстить одну або декiлька
записiв табличної частини документу Зарплатна вiдомiсть. Пiд час iмпорту документа автоматично вiдкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа
заповнена iнформацiєю з файлу iмпорту. При iмпортi файлу керуючою органiзацiєю (ЦФК) додатково знадобиться вибрати пiдпорядкованого клiєнта, вiд iменi якого буде створено документ.
Для збереження необхiдно заповнити вiдсутнi поля документа.
Увага!

Коректнiсть даних з файлу iмпорту перевiряється при збереженнi документа.
Структура файлiв iмпорту зарплатної вiдомостi iдентична для корпоративних клiєнтiв та
керуючих органiзацiй (ЦФК). Припустиме кодування файлу Windows-1251.
ТОВ «ДБО Софт»
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Файл мiстить сукупнiсть рядкiв, кожний з яких являє собою набiр реквiзитiв окремого запису
табличної частини документа. Перший рядок мiстить назви реквiзитiв. В кожному рядку назва
або значення полiв роздiленi крапкою з комою. Перелiк полiв наведено нижче:

Назва поля

Формат поля

ПIБ спiвробiтника
IПН спiвробiтника
Сума нарахування

Рядок (до 50 символiв)
Число (10 знакiв)
Число, в якому не бiльше 10 знакiв у цiлiй
частинi та 2 знаки у дробовiй частинi

Номер рахунку

Рядок (до 29 символiв)

Значення поля

Номер СКР спiвробiтника
ПIБ спiвробiтника
IПН спiвробiтника
Сума нарахування

Приклад вмiсту файлу iмпорту, що мiстить два записи табличної частини:

Номер рахунку;ПIБ спiвробiтника;IПН спiвробiтника;Сума нарахування
UA943003350000026251847290238;Iванов Iван Iванович;1130283748;7446.32
UA303003350000026205587420036;Петров Петро Петрович;5874012547;7442.09

ТОВ «ДБО Софт»
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Роздiл 3
Формати експорту для корпоративних клiєнтiв
В системi iBank 2 UA реалiзована можливiсть експорту звiтiв та довiдникiв корпоративних
клiєнтiв або керуючих органiзацiй (ЦФК). Модуль Web-Банкинг крiм iнших своїх можливостей
дозволяє клiєнтам здiйснювати експорт. Для виконання експорту виписок та оборотiв по рахунках
також можна скористатися додатковим модулем Корпоративний автоклiєнт (докладнiше див.
документацiю Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклiєнт. Iнструкцiя користувача).
В системi iBank 2 UA пiдтримуються наступнi формати експорту:
1. «Файл з роздiльниками (.csv)».
2. Profix.
3. IБIС.
4. DBF.
5. iBank 2.
6. XLS.
7. iBank 2.

Експорт у форматi «Файл з роздiльниками (.csv)»
Структура файлу експорту в форматi «Файл з роздiльниками (.csv)»
Файли експорту в форматi «Файл з роздiльниками (.csv)» – це файли, побудованi на основi стандартного формату CSV (Comma Separated Values – значення, роздiленi комою). Типовий
змiст файлiв експорту у даному форматi являє собою значення, вiдформатованi у виглядi таблицi i впорядкованi таким чином, що кожне значення в стовпцi вiдокремлене вiд значення в
наступному стовпцi крапкою з комою, а кожний новий ряд починається з нового рядка. Файли
експорту формату «Файл з роздiльниками (.csv)» доступнi для перегляду в будь-якому текстовому редакторi.
При експортi полiв, що мiстять знак – роздiльник «;» (крапка з комою), а також подвiйнi
лапки, система чинить наступним чином:
1. Поля, що мiстять символ, який використовується в форматi CSV як роздiльник, обмежуються на початку i кiнцi подвiйними лапками.
2. Поля, що мiстять подвiйнi лапки, обмежуються на початку i кiнцi подвiйними лапками, а
самi лапки додатково оточуються подвiйними лапками.
Наприклад:
1. Значення Оплата по договору ”804” буде експортовано як ”Оплата по договору ””804”””
2. Значення Оплата по договору; 804 буде експортовано як ”Оплата по договору; 804”
3. Значення Оплата по договору; ”804” буде експортовано як ”Оплата по договору;
””804”””

ТОВ «ДБО Софт»
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Експорт у форматi «Файл з роздiльниками (.csv)» пiдтримується для наступних звiтiв i довiдникiв:
 Звiт Виписки по поточним рахункам;
 Звiт Виписки по корпоративним рахункам;
 Звiт Обороти;
 Звiт Поточнi залишки;
 Довiдник Спiвробiтники;
 Довiдник Курси валют.

Приклади файлiв експорту в форматi «Файл з роздiльниками (.csv)»
Звiт Виписки по поточним рахункам
Внутрiшня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, якi експортуються, представлено
нижче:


ЄДРПОУ

— код ЄДРПОУ клiєнта;



МФО



Рахунок



Валюта



Дата операцiї



Код операцiї ;



МФО банку

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок кореспондента;



Назва банку

— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок кореспондента;



Рахунок кореспондента



ЄДРПОУ кореспондента



Кореспондент



Номер документа ;



Дата документа ;



Дебет



Кредит



Призначення платежу ;



Гривневе покриття

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта;
— номер рахунку клiєнта у форматi IBAN (29 символiв);
— трьохсимвольний код валюти рахунку клiєнта;
— дата i час операцiї (у форматi ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ:СС);

— номер рахунку кореспондента у форматi аналiтичного рахунку
(вiд 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символiв);
— код ЄДРПОУ кореспондента;

— найменування кореспондента;

— сума по дебету у валютi рахунку (не заповнюється для кредитових операцiй);
— сума по кредиту у валютi рахунку (не заповнюється для дебетових операцiй);

невих операцiй).

ТОВ «ДБО Софт»
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— iдентифiкатор операцiї. Наявнiсть даного поля у файлi експорту
налаштовується клiєнтом.
Iдентифiкатор операцiї

Увага!

Iнформацiйнi виписки не експортуються.
Файл експорту завжди формується в кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

ЄДРПОУ;МФО;Рахунок;Валюта;Дата операцiї;Код операцiї;МФО банку; →
76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAH;25.03.2018 10:01:43;;300335; →
→ Назва банку;Рахунок кореспондента; →
→ ”АТ ””РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”” ”;UA623003350000026009850123658; →
→ ЄДРПОУ кореспондента;Кореспондент;Документ;Дата документу;Дебет;Кредит;Призначення
платежу;Гривневе покриття;Iдентифiкатор операцiї
→ 76655689;”ВАТ ””Агросервiс”” ”;1;01.06.2018;100.11;;за послуги;0.00;15580;

Звiт Виписка по корпоративним рахункам
Внутрiшня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, якi експортуються, представлено
нижче:


ЄДРПОУ

— код ЄДРПОУ клiєнта;



МФО



Рахунок



Валюта



Дата операцiї



Час операцiї



МФО банка

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок кореспондента;



Назва банка

— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок кореспондента;



Рахунок кореспондента



ЄДРПОУ кореспондента



Кореспондент



Номер документа ;



Дата документа ;



Дата розрахунку/валютування ;



Номер картки ;

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта;
— номер рахунку клiєнта у форматi IBAN (29 символiв);
— трьохсимвольний код валюти рахунку клiєнта;
— дата операцiї;

— час операцiї у форматi ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ;

— номер рахунку кореспондента у форматi аналiтичного рахунку
(вiд 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символiв);

ТОВ «ДБО Софт»
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Дебет

— сума по дебету у валютi рахунку (не заповнюється для кредитових операцiй);



Кредит



Призначення платежу ;



Гривневе покриття

— сума по кредиту у валютi рахунку (не заповнюється для дебетових операцiй);

невих операцiй).

— сума операцiї в гривневому еквiвалентi (не заповнюється для грив-

Файл експорту завжди формується в кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

ЄДРПОУ;МФО;Рахунок;Валюта;Дата операцiї;Час операцiї;МФО банка; →
76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAH;25.03.2018;25.03.2018 10:01:43;300335; →
→ Назва банка;Рахунок кореспондента; →
→ ”АТ ””РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”” ”;UA623003350000026009850123658; →
→ ЄДРПОУ кореспондента;Кореспондент;Номер документа;Дата документа; →
→ 76655689;”ВАТ ””Агросервiс”””;1;25.03.2018; →
→ Дата розрахунку/валютування;Номер картки;Дебет;Кредит;Призначення платежу;Гривневе покриття
→ 26.03.2018;4620525425369852;100.11;;за послуги;0.00

Звiт Обороти
Внутрiшня структура файлу з експортованими оборотами в модулях для корпоративних
клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) вiдрiзняється. Для корпоративних клiєнтiв оборотносальдова вiдомiсть являє собою деталiзовану вiдомiсть по одному або декiльком рахунках. Для
ЦФК оборотно-сальдова вiдомiсть являє собою консолiдований звiт за всiма рахунками пiдлеглих
органiзацiй.
Опис полiв, якi експортуються в оборотно-сальдової вiдомостi корпоративних клiєнтiв, представлено нижче:


Дата обороту

— дата, за яку вiдображається сума оборотних коштiв;



Рахунок



Валюта



Вхiдний залишок



Гривневе покриття



Обороти ДТ



Гривневе покриття



Обороти КТ

— номер рахунку (у форматi IBAN 29 символiв), за яким сформовано оборотносальдова вiдомiсть. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунку (вiд 5 до 14 цифр)
або IBAN (29 символiв);
— трьохсимвольний код валюти рахунку, за яким сформовано оборотно-сальдова
вiдомiсть;

ТОВ «ДБО Софт»

— сума вхiдного залишку у валютi рахунку на вказану дату;
— сума вхiдного залишку в українських гривнях на зазначену дату;

— сумарний оборот по дебету за день у валютi рахунку;
— суммарный оборот по дебету за день в украинских гривнах;

— сумарний оборот по кредиту за день у валютi рахунку;
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Гривневе покриття

— сумарний оборот по кредиту за день у українських гривнях;



Вихiдний залишок

— сума вихiдного залишку у валютi рахунку за вказану дату;



Гривневе покриття

— сума вихiдного залишку в українських гривнях за вказану дату.

Файл експорту завжди формується в кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

Дата обороту;Рахунок;Валюта;Вхiдний залишок;Гривневе покриття;Обороти ДТ; →
25.03.2018 00:00;UA623003350000026009850123658;UAH;6554.35;0.00;200.20; →
→ Гривневе покриття;Обороти КТ;Гривневе покриття;Вихiдний залишок;Гривневе покриття
→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00
Опис полiв, якi експортуються в оборотно-сальдової вiдомостi ЦФК, надано нижче:


Клiєнт

— найменування пiдлеглого клiєнта;



Банк



Рахунок



Валюта



Вхiдний залишок



Обороти ДТ

— сумарний оборот по дебету за перiод у валютi рахунку;



Обороти КТ

— сумарний оборот по кредиту за перiод у валютi рахунку;



Вихiдний залишок

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта;
— номер рахунку клiєнта у форматi IBAN (29 символiв);
— мiжнародний тризначний символьний код валюти рахунку клiєнта;
— сума вхiдного залишку у валютi рахунку на початок перiоду;

— сума вихiдного залишку у валютi рахунку на кiнець перiоду.

Файл експорту завжди формується у кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

Клiєнт;Банк;Рахунок;Валюта;Вхiдний залишок;Обороти ДТ;Обороти КТ;Вихiдний залишок
”ООО ””АЭЛИТА”””;300335;UA623003350000026009850123658;UAH;10.00;20.22;40.44;30.22

Звiт Поточнi залишки, Вашi рахунки
Опис полiв, якi експортуються у звiтi керуючих клiєнтiв (ЦФК) «Поточнi залишки» та «Вашi
рахунки», надано нижче:


Клiєнт

— найменування пiдлеглого клiєнта;



Банк



Рахунок



Валюта



Залишок



Дата

— код МФО банку, у якому вiдкрито рахунок клiєнта;
— номер рахунку клiєнта у форматi IBAN (29 символiв);
— мiжнародний тризначний символьний код валюти рахунку клiєнта;
— сума залишку на рахунку;

— дата i час залишку.

ТОВ «ДБО Софт»
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Файл експорту завжди формується у кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

Клiєнт;Банк;Рахунок;Валюта;Залишок;Дата
”ООО ””АЭЛИТА”””;300335;UA623003350000026009850123658;UAH;535.50;01.06.2018 12:09

Довiдник Спiвробiтники
Внутрiшня структура файлу з експортованим довiдником спiвробiтникiв у модулях для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, якi експортуються,
надано нижче:


Картковий рахунок

— номер СКР спiвробiтника.



ПIБ

— ПIБ спiвробiтника.



IПН

— IПН спiвробiтника.

Файл експорту завжди формується у кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

Картковий рахунок;ПIБ;IПН
UA383003350000026251847290238;Iванов Петро Iванович;1130283748;

Довiдник Курси валют
Внутрiшня структура файлу з експортованим довiдником курсiв валют у модулях для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, якi експортуються,
надано нижче:


Дата курсу

— дата курсу валюти;



Назва валюти



Код



Курс НБУ



Курс покупки



Курс продажу

— повне найменування валюти на українськiй мовi;

— трьохсимвольний код валюти;
— значення курсу НБУ;
— значення банкiвського курсу покупки валюти;
— значення банкiвського курсу продажу валюти.

Файл експорту завжди формується у кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

Дата курсу;Назва валюти;Код;Курс НБУ;Курс покупки;Курс продажу;
01.06.2018;Долар США;USD;2612.230000/100;26.150000;26.250000;
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Експорт у форматi Profix
При експортi у форматi Profix формується файл з розширенням .dbf. За замовчуванням
файл називається export.dbf, але клiєнт може змiнити назву. Типовий змiст файлiв експорту
у даному форматi являє собою значення, вiдформатованi у виглядi таблицi. Файли експорту
формату Profix доступнi для перегляду у будь-якому текстовому редакторi, але для зручного
перегляду рекомендується вiдкривати їх у спецiалiзованих редакторах (наприклад, DBFView).
Експорт у форматi Profix пiдтримується тiльки для виписок .
Увага!

Iнформацiйнi виписки не експортуються.

Структура файлу експорту у форматi Profix
Внутрiшня структура файлу з експортованими виписками у модулях для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, якi експортуються, надано нижче:


MFO

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта;



MFO_NM



KL_NM



KL_OKP

— код ЄДРПОУ клiєнта;



KL_CHK

— номер рахунку клiєнта у форматi IBAN (29 символiв);



CUR_ID

— тризначний цифровий код валюти рахунку клiєнта;



MFO_K

— код МФО банку кореспондента;



MFO_NM_K



KL_NM_K



KL_OKP_K



KL_CHK_K



ND

— номер документа;



DK

— ознака платежу за дебетом або кредитом (1 – дебет, 2 – кредит);



VOB



S



DATA



DATA_S

— дата операцiї (дата в форматi дд.мм.рррр);



TIME_S

— час операцiї (час в форматi ггхх);



ADATEOPL



N_P



OPER_ID

— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта;

— найменування клiєнта;

— найменування банку кореспондента;

— найменування кореспондента;
— код ЄДРПОУ кореспондента;

— номер рахунку кореспондента у форматi аналiтичного рахунку (вiд 5 до 14
цифр) або IBAN (29 символiв);

— службове поле (за замовчуванням дорiвнює 1);

— сума платежу;
— дата документа (дата в форматi дд.мм.рррр);

— дата документа (дата в форматi дд.мм.рррр);

— призначення платежу;

— iдентифiкатор операцiї. Наявнiсть даного поля у файлi експорту налаштовується клiєнтом.

Файл експорту може бути сформован у кодуваннi Windows-1251 або CP1125.
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Приклад файлу експорту у форматi Profix
Приклад вмiсту файлу експорту:

MFO

MFO_NM

300335 АТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"

KL_NM

ООО "АЭЛИТА"

MFO_K MFO_NM_K
300335

ND
23

АТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"

DK

VOB

1

1

S

100

KL_OKP KL_CHK
36484873

KL_NM_K

26.03.2018

840

KL_OKP_K KL_CHK_K

ООО "Альянс"

DATA

UA62300335 →
→ 000002600 →
→ 9850123658

CUR_ID

2536894123

UA523003350000 →
→ 026009632012548

DATA_S TIME_S ADATEOPL N_P
29.03.2018

1054

01.06.2018

Сплата
за послуги

Експорт у форматi DBF
Структура файлiв експорту в форматi DBF
При експортi в форматi DBF формується файл з розширенням .dbf. За замовчуванням назва
файлу вiдповiдає зовнiшньому iдентифiкатором корпоративного клiєнта, i доступне для змiни.
Типовий змiст файлiв експорту в даному форматi являє собою значення, вiдформатованi у виглядi таблицi. Файли експорту формату DBF доступнi для перегляду в будь-якому текстовому
редакторi, але для зручного перегляду рекомендується вiдкривати їх в спецiалiзованих редакторах (наприклад, DBFView).
Експорт у форматi DBF пiдтримується для наступних звiтiв i довiдникiв:
 Звiт Виписки;
 Довiдник Спiвробiтники (стандартний внутрiшньобанкiвский та довiдник спiвробiтникiв,
рахунки яких вiдкритi у iнших банкiв);

Приклади файлiв експорту в форматi DBF
Звiт Виписки
Внутрiшня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, якi експортуються, представлено
нижче:


n_doc

— номер документа;



mfo_db



rr_db — рахунок платника у форматi аналiтичного рахунку (вiд 5 до 14 цифр) або IBAN
(29 символiв);



naim_d



okpo_db

— МФО банка платника;

— найменування платника;
— код ЄДРПОУ платника;
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mfo_cr



rr_k



naim_k



okpo_cr



sum



sumeq



prizn



dat



dat_pr



kod_val



operat



dat_gn



dat_arc



tim_pr



oper_id

Формати iмпорту та експорту даних. Технiчний опис

— МФО банка одержувача;

— рахунок одержувача у форматi аналiтичного рахунку (вiд 5 до 14 цифр) або IBAN
(29 символiв);
— найменування одержувача;
— код ЄДРПОУ одержувача;

— сума документа в валюте счета;
— сума документа в гривневому еквiвалентi (не заповнюється для операцiй у гривнi);

— призначення платежу;

— дата створення документа;
— дата проведення документа;
— тризначний цифровий код валюти документа;

— тип операцiї (1 – дебет, 2 – кредит);
— дата генерацiї файлу експорту;
— поточний операцiйний день банку;
— час передачi (ГГ:ХХ:СС);

— iдентифiкатор операцiї. Наявнiсть даного поля у файлi єкспорту налаштовується
клiєнтом.
Увага!

Iнформацiйнi виписки не експортуються.
Файл експорту завжди формується у кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

n_doc mfo_db rr_db
2

mfo_cr
300335

prizn

300335

naim

UA523003350000026009632012548 ТОВ "АЕЛIТА"

rr_k

naim_k

UA213003350000026002548523698 ТОВ "Альянс"

Оплата за
послуги

dat

dat_pr

kod_val

26.08.2018 29.08.2018 980

operat
1

okpo_cr

2536894123

dat_gn

okpo_db
36484873

sum
100

dat_arc

sumeq

tim_pr

31.08.2018 31.08.2018 12:08:01

Довiдник Спiвробiтники
Внутрiшня структура файлу з експортованим довiдником спiвробiтникiв в модулях для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, якi експортуються,
надано нижче:
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Acct_card



Fio



Id_code



Suma

Формати iмпорту та експорту даних. Технiчний опис

— номер СКР спiвробiтника;

— ПIБ спiвробiтника;
— IПН спiвробiтника;

— сума нарахування, завжди «0»;

Файл експорту завжди формується у кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

Acct_card

UA383003350000026205421021455
UA843003350000026205212002365

Fio

Iванов Iван Iванович
Петров Петро Петрович

Id_code

4554102145
5874012547

Suma
0,00
0,00

Довiдник Спiвробiтники (iншi банки)
Внутрiшня структура файлу з експортованим довiдником спiвробiтникiв (iншi банки) в модулях для корпоративних клiєнтiв i керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, якi
експортуються, надано нижче:


Acct_card

— номер СКР спiвробiтника;



Fio



Id_code



Suma



passp_ser



passp_num

— ПIБ спiвробiтника;
— IПН спiвробiтника;

— сума нарахування, завжди «0»;
— серiя паспорта спiвробiтника;
— номер паспорта спiвробiтника;

Файл експорту завжди формується у кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

Acct_card

Fio

UA333057490000026201143875411 Iванов
Iван Iванович
UA853057490000262074461111119 Петров
Петро
Петрович

Id_code

Suma

passp_ser passp_num

0000000000

0,00

AE

4554102145

0,00

250047

Експорт у форматi IБIС
Експорт у форматi IБIС реалiзований тiльки для виписок за рахунками корпоративних клiєнтiв. При експортi в даному форматi також експортуються оборотно-сальдова вiдомiсть i вхiднi
платiжнi вимоги (якщо такi є) по даному рахунку за вказану дату. При експортi виписок в форматi IБIС формуються текстовi файли. Найменування сформованих файлiв задається за наступним
шаблоном: vРРММДД.ZZZ – для виписок по гривневих рахунками i wРРММДД.ZZZ для виписок з валютних рахунками, де:
 v – постiйний префiкс файлу експорту, що мiстить виписки за гривневими рахунками;
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 w – постiйний префiкс файлу експорту, що мiстiть виписки за валютними рахунками;
 РРММДД – дата операцiї за рахунком (РР – рiк, ММ – мiсяць, ДД – день);
 ZZZ – постiйне розширення файлу експорту.

Структура файлiв експорту в форматi IБIС
Файл експорту завжди формується в кодуваннi CP1125 i складається з невизначеної кiлькостi
рядкiв, роздiлених символами 0x0D 0x0A, мiнiмальна кiлькiсть рядкiв – 1.
Всi рядки, крiм описаних для них полiв, мають 0-е класифiкацiйне поле довжиною 1 символ:
 0 — оборотно-сальдовий рядок, в якому представленi данi про рахунок клiєнта, за яким
сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету або по кредиту за цим рахунком;
 1 — платiжний рядок. Надає детальну iнформацiю про операцiю (проводку) по рахунку;
 2 — платiжний запит. Цей рядок буде присутнiй у файлi експорту, якщо у клiєнта є вхiдна
платiжна вимога-доручення за ту ж дату, за яку формувалася виписка. Надає iнформацiю
про вхiдну платiжну вимогу-доручення.

Оборотно-сальдовий рядок складається з наступних полiв:
№
п/п №
п/п Розмiр
для вал. для грн. поля
виписок
виписок

Приклад
за- Призначення поля
повнення поля

1

1

29

UA7730033500 →
→ 0002600123 →
→ 6521254

2

—

4

0840

3

2

8

20180609

4

3

8

20180608

5

4

19

336720

6
7

—
5

19
1

63532
+ або -

рахунок, по якому сформована виписка. Може бути вказаний у форматi аналiтичного рахунку (число
вiд 5 до 14 цифр), або IBAN (29
символiв). Якщо рахунок вказаний у аналiтичному форматi (число вiд 5 до 14 цифр), то вiн вирiвнюється по лiвому краю поля i
до кiнця поле заповнюється пробiлами до 29 символiв
цифровий код валюти, сформований шляхом додавання незначущого нуля до трьохсимвольного
коду валюти
дата описуваного руху по рахунку
у форматi РРРРММДД
дата попереднього руху по рахунку у форматi РРРРММДД
залишок* на початок дня в гривнях
залишок* на початок дня в валютi
тип залишку:

+ — пасивний
- — активний
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8

6

6

1

9

7

19

53000

10

—

19

10000

11

8

6

2

12

9

19

0

13

—

19

0

14
15
16

10
—
11

19
19
1

283720
53532
+ або -

кiлькiсть документiв, якi пройшли
по списанню
сума* дебетових оборотiв (документiв, що пройшли по списанню)
в гривнях
сума* дебетових оборотiв (документiв, що пройшли по списанню)
в валютi
кiлькiсть документiв, якi пройшли
по зарахуванню
сума* кредитових оборотiв (документiв, що пройшли по зарахуванню) в гривнях
сума* кредитових оборотiв (документiв, що пройшли по зарахуванню) у валютi
залишок* на кiнець дня в гривнях
залишок* на кiнець дня в валютi
тип залишку:

+ — пасивний
- — активний

Платiжний рядок складається з наступних полiв:
№
п/п №
п/п Розмiр
для вал. для грн. поля
виписок
виписок
1

1

1

Приклад
за- Призначення поля
повнення поля
+ або -

тип платежу:

+ – платiж пройшов по зарахуванню;
- – платiж пройшов по списанню.
2

2

9

300335

3

3

29

UA7730033500 →
→ 0002600123 →
→ 6521254

4
5

4
5

14
40

2536894123
ООО "Альянс"
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МФО банку-вiдправника платежу
(далi банк А)
поточний рахунок клiєнта банку
А у форматi аналiтичного рахунку (число вiд 5 до 14 цифр) або
IBAN (29 символiв). Якщо рахунок вказаний у аналiтичному форматi (число вiд 5 до 14 цифр), то
вiн вирiвнюється по лiвому краю
поля i до кiнця поле заповнюється
пробiлами до 29 символiв
код ЄДРПОУ клiєнта банку А
найменування клiєнта банку А
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6

6

9

300335

7

7

29

UA2030033500 →
→ 0002600214 →
→ 5870023

8
9
10

8
9
10

14
40
2

3434545443
ПП "Альфа"
01

11
12
13
14

11
12
—
13

10
19
19
8

24
212000
40000
20180610

15

14

4

1740

16

15

8

20180611

17

16

4

0945

18

17

255

19

18

9

Оплата деталей
по дог. №158
15528

МФО банку-одержувача платежу
(далi банк Б)
поточний рахунок клiєнта банку
Б у форматi аналiтичного рахунку (число вiд 5 до 14 цифр) або
IBAN (29 символiв). Якщо рахунок вказаний у аналiтичному форматi (число вiд 5 до 14 цифр), то
вiн вирiвнюється по лiвому краю
поля i до кiнця поле заповнюється
пробiлами до 29 символiв
код ЄДРПОУ клiєнта банку Б
найменування клiєнта банку Б
вид платежу (змiст не регламентується НБУ)
операцiйний номер платежу
сума* платежу в гривнях
сума* платежу у валютi
дата** вiдправки з банку А у форматi РРРРММДД
час** вiдправки з банку А у форматi ГГХХ
дата** отримання банком Б у
форматi РРРРММДД
час** отримання банком Б у форматi ГГХХ
призначення платежу
iдентифiкатор операцiї. Наявнiсть
даного поля налаштовується клiєнтом

* — всi суми додатнi i вказуються в копiйках без будь-яких роздiльникiв.
** — довiдковi поля, присутнiсть яких не гарантується.
Платiжний запит мiстить платiжну вимогу, яка спрямована клiєнту вiд iншого клiєнта, для
прийняття рiшення про оплату або платiжна вимога клiєнта, яка вiдправлена iншому клiєнту.
Цi платежi не проходять по рахунку i є iнформацiйними. Платiжний запит складається з тих же
полiв, що i платiжний рядок, але сенс першого поля змiнений:

+ платiжний запит клiєнту;
- платiжний запит клiєнта.

Приклад файлу експорту виписок у форматi IБIС
Нижче наведено приклад файлу експорту гривневої виписки за 25 травня 2018 року. Для представлення файлу в даному документi рядки розбитi на декiлька частин. Найменування файлу
v180525.zzz.
1 рядок файлу експорту :
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0UA7730033500000260012365212542014032500000000
1
10050
0

0

9000000+
8989950+

2 рядок файлу експорту :

1300335UA773003350000026001236521254
3434545443ТОВ АЭЛИТА
300335UA203003350000026002145870023
1234567890ТОВ Отримувач
01
1005020180525
20180525
сплата за послуги транспортування

112

3 рядок файлу експорту :

2+
300023UA773003350000026001236521254
2102102102ПП Бета
300335UA203003350000026002145870023
6345645645ТОВ АЕЛIТА
01
3500020140325
переказ згiдно договору №423

139

Експорт у форматi XLS
При экспорте в формате XLS формируется файл с расширением .xls. По умолчанию файл
называется export.xls, но клиент может изменить название. Типичное содержание файлов экспорта в в данном формате представляет собой значения, отформатированные в виде таблицы.
Файлы экспорта формата XLS доступны для просмтра в любом редакторе электронных таблиц,
например Microsoft Excel.
При експортi в форматi XLS формується файл з розширенням .xls. За замовчуванням файл
називається export.xls, але клiєнт може змiнити назву. Типовий змiст файлiв експорту в даному
форматi являє собою значення, вiдформатованi у виглядi таблицi. Файли експорту формату XLS
доступнi для перегляду в будь-якому редакторi електроних таблиць, наприклад Microsoft Excel.
Експорт у форматi XLS пiдтримується тiльки для виписок.

Структура файлiв експорту у форматi XLS
Внутрiшня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клiєнтiв та керуючих органiзацiй (ЦФК) iдентична. Опис полiв, що екпортуються, наведено нижче:


ЄДРПОУ

— код ЄДРПОУ клiєнта;



МФО



Рахунок



Валюта



Дата операцiї



Код операцiї ;



МФО банка

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок кореспондента;



Назва банка

— найменування банку, в якому вiдкрито рахунок кореспондента;



Рахунок кореспондента



ЄДРПОУ кореспондента



Кореспондент

— код МФО банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнта;
— номер рахунка клiєнта у форматi IBAN (29 символiв);
— трьохсимвольний код валюти рахунка клiєнта;
— дата та час операцiї (у форматi ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ:СС);

— номер рахунка кореспондента у форматi аналiтичного рахунка
(вiд 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символiв);

ТОВ «ДБО Софт»
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Номер документа ;



Дата документа ;



Дебет



Кредит



Призначення платежу ;



Гривневе покриття



Iдентифiкатор операцiї

— сума по дебету у валютi рахунку (не заповнюється для кредитових операцiй)
— сума по кредиту у валютi рахунку (не заповнюється для дебетових операцiй);

невих операцiй).

— сума операцiї в гривневому еквiвалентi (не заповнюється для грив-

— iдентифiкатор операцiї. Наявнiсть даного поля у файлi експорту
налаштовується клiєнтом.
Увага!

Iнформацiйнi виписки не експортуються.
Файл експорту завжди формується в кодуваннi Windows-1251.
Приклад вмiсту файлу експорту:

ЄДРПОУ
76345670

МФО

300335

Код опе- МФО
рацiї
банка

300335

Рахунок

UA773003350000026001236521254

Назва банка

76655689

Кредит

”ВАТ ””Агросервiс”””

UAH

БАНК

UA623003350000026009850123658

Номер до- Дата документа Дебет
кумента
1

01.06.2021

Призначення платежу Гривневе покриття
за послуги

25.03.2021 10:01:43

Рахунок кореспондента

”АТ ””РАЙФФАЙЗЕН
АВАЛЬ”” ”

ЄДРПОУ коре- Кореспондент
спондента

Валюта Дата операцiї

0.00

100.11

Iдентифiкатор
операцiї
43321

Експорт у форматi iBank 2
У поточнiй версiї системи iBank 2 UA експорт в форматi iBank 2 пiдтримується для довiдникiв кореспондентiв та бенефiцiарiв . Структура файлiв експорту повнiстю аналогiчна структурi
файлiв iмпорту довiдникiв кореспондентiв i бенефiцiарiв у форматi iBank 2 (докладнiше див. у
пiдроздiлах Довiдник кореспондентiв и Довiдник бенефiцiарiв).

ТОВ «ДБО Софт»
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Роздiл 4
Джерела додаткової iнформацiї
З додатковою iнформацiєю з даної тематики можна ознайомитися у документах:


Система iBank 2 UA. Web-Банкiнг для корпоративних клiєнтiв. Iнструкцiя користувача



Система iBank 2 UA. Web-Банкiнг для Центрiв Фiнансового Контролю. Iнструкцiя користувача



Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклiєнт. Iнструкцiя користувача

Примiтка:

З усiма пропозицiями та побажаннями по документацiї звертайтесь за електронною
адресою support@dbosoft.com.ua
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