
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opis struktur sald i obrotów  
w systemach mBank CompanyNet oraz 

BRESOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP 

Wersja 1.1, 26-10-2016 r.



 

 

 

1. Ogólne informacje 
Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem mBank CompanyNet lub BRESOK i 

systemem finansowo-księgowym (ERP) dla automatycznego rozksięgowywania operacji. Specyfikuje format plików, 

zawierających zestawienie sald i operacji udostępnianych przez systemy Banku w postaci eksportu obrotów bieżących. 

 

Szczegółowy opis zasad budowy opisów wybranych operacji zawiera dokument stanowiący Załącznik nr 2 (Szczegółowa 

specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych). 

 

 

2. Struktura pliku obroty w systemie mBank CompanyNet 
gg:mm:ss 8 znaków Czas – format gg:mm:ss 

 | 1 znak Separator 

dd/mm/yyyy 10 znaków Data – format dd/mm/yyyy 

 | 1 znak  Separator 

N........................N 26 znaków Numer rachunku Klienta (format NRB) 

 | 1 znak Separator 

K......................K max. 24 znaki  Kwota – format 9999,99 

 | 1 znak Separator 

WWW 3 znaki Symbol waluty 

 | 1 znak Separator 

O................................O max. 975 znaków Opis operacji 

 | 1 znak Separator 

999 3 znaki Kod operacji 

 | 1 znak Separator 

R..............R max. 16 znaków Referencje Klienta 

 | 1 znak Separator 

dd/mm/yyyy 10 znaków Data waluty – format dd/mm/yyyy 

 | 1 znak Separator 

N....................N 22 znaki Numer transakcji w formacie 15N.6N np. 

145431009631352.010002 

 

Uwaga! 

W wyniku rozwoju systemu, po ostatnim polu mogą się pojawić kolejne informacje rozdzielone separatorem w postaci |. 

 

3. Struktura pliku salda w systemie mBank CompanyNet 
dd/mm/yyyy 10 znaków Data – format dd/mm/yyyy 

 ; 1 znak Separator 

N........................N 26 znaków Numer rachunku Klienta (format NRB) 

 ; 1 znak Separator 

K......................K max.24 znaki Saldo w walucie - format 9999,99 

 ; 1 znak Separator 

WWW 3 znaki Symbol waluty 

 



 

 
  
                    mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  

                     XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,   
                   o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote. 
                     

  

  

5. Struktura pliku obroty w systemie BRESOK 
gg:mm:ss 8 znaków Czas – format gg:mm:ss 

; 1 znak Separator * 

dd.mm.yyyy 10 znaków Data – format dd.mm.yyyy 

; 1 znak  Separator * 

N........................N 26 znaków Numer rachunku Klienta (format NRB) 

; 1 znak Separator * 

K......................K max. 24 znaki  Kwota – format 9999,99 

; 1 znak Separator * 

WWW 3 znaki Symbol waluty 

; 1 znak Separator * 

O................................O max. 975 znaków Opis operacji 

; 1 znak Separator * 

999 3 znaki Kod operacji 

; 1 znak Separator * 

R..............R max. 16 znaków Referencje Klienta 

; 1 znak Separator * 

dd.mm.yyyy 10 znaków Data waluty – format dd.mm.yyyy 

; 1 znak Separator * 

N....................N 22 znaki Numer transakcji w formacie 15N.6N np. 

145431009631352.010002 

 

Uwaga! 
W wyniku rozwoju systemu w nowszych wersjach BRESOKA, po ostatnim polu mogą się pojawić kolejne informacje 

rozdzielone separatorem *. 

 

6. Struktura pliku salda w systemie BRESOK 
dd/mm/yyyy 10 znaków Data – format dd/mm/yyyy 

; 1 znak Separator * 

N........................N 26 znaków Numer rachunku Klienta (format NRB) 

; 1 znak Separator * 

K......................K max.24 znaki Saldo w walucie - format 9999,99 

; 1 znak Separator * 

WWW 3 znaki Symbol waluty 

 

* - domyślnie średnik lub inny znak ostatnio wprowadzony przez użytkownika programu BRESOK podczas eksportu 

danych. 

 

 

 

mBank S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek lub zmian struktury danych, opisanych w niniejszym 

dokumencie, w dowolnym momencie bez uprzedzenia. 


