Назва реквізиту

Опис реквізиту

Правило формування реквізиту

Reestr

Технологічний реквізит

0 – небанківська установа; відокремлений
підрозділ банку, який тимчасово не діє;
1 – банк або філія;
Л – здійснюється процедура ліквідації
банку

GR

Група за участю іноземного капіталу

-

GR1

Група банку

-

GLB

Номер головної установи

Під час унесення інформації щодо нової
юридичної особи присвоюється черговий
вільний номер

PRKB

Номер установи

Якщо значення PRKB дорівнює значенню
GLB, то це запис про головну установу

KB

Умовний код установи

Унікальний код (з урахуванням уже
наявних кодів у довіднику, залежить від
області розташування установи)

NB

Технологічне найменування (найменування
установи для СЕП)

-

MFO

Код банку

Формується автоматично згідно з
алгоритмом

GLMFO

Код банку головної установи

Для головної установи GLMFO = MFO

PI

Поштовий індекс

-

NCKS

Адреса електронної пошти Національного
банку України

-

N_ISEP

Ідентифікатор для електронних платежів

Три останніх символи від поля NCKS

ISEP

Ідентифікатор СЕП

Визначається залежно від значення файла
S_UCH.DBF

HCKS

Адреса вузла електронної пошти
Національного банку України, через який
працює установа

-

TNP

Тип населеного пункту

Заповнюється відповідно до довідника
Державного реєстру банків

NP

Назва населеного пункту

Містить лише назву населеного пункту без
зазначення типу

NAI_R

Назва району

-

KOD_R

Код району

-

ADRESS

Адреса

Назва вулиці, номер будівлі тощо

DATAR

Дата реєстрації

Дата внесення запису
до Державного реєстру банків щодо
установи

D_OPEN

Дата відкриття

Дата початку роботи установи

K040

Код країни за класифікатором

Код країни, у якій відкрито установу, для
України – 804

REGN

Реєстраційний номер в Державному реєстрі
банків

-

KU

Код області операційної діяльності установи

-

KO

Код області головної установи згідно
статуту

Для Київської області встановлюється –
м.Київ

Назва реквізиту

Опис реквізиту

Правило формування реквізиту

Вид товариства

-

PR_EP

Ознака участі в СЕП

Може мати значення:
“0” – не є учасником;
“ ” – не є учасником;
“А”– додано до файла учасників СЕП
S_UCH.DBF;
“D” – виключено із файла учасників СЕП
S_UCH.DBF;
“Z” – закрито

VID

Тип акціонерного товариства

-

IKOD

Код за ЄДРПОУ

-

PR_F

Ознака участі у Фонді гарантування вкладів
фізичних осіб

Може мати значення:
1 – учасник;
0 – не є учасником

FULLNAME

Повне найменування установи

-

SHORTNAME

Скорочене найменування установи

-

SID

Унікальний ідентифікатор установи в
довідковій системі

Присвоюється під час унесення інформації
до довідкової системи

TB

