PRZEDPŁACONE KARTY PŁATNICZE

TRANSFER DANYCH DO BANKU

1. Wprowadzenie
Dokument jest instrukcją składania dyspozycji oraz przesyłania danych do Banku poprzez moduł bankowości
elektronicznej mBank CompanyNet, w zakresie przedpłaconych Kart płatniczych mBanku S.A.
Słowniczek
Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
ATM (bankomat) – automat umożliwiający Użytkownikowi Karty samodzielną wypłatę gotówki z Karty lub
dodatkowo dokonywanie innych operacji;
Bank – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
mBank CompanyNet Cards – moduł Kart płatniczych zawarty w kanale bankowości elektronicznej Banku,
umożliwiający składanie dyspozycji oraz zarządzanie portfelem Kart
Karta – elektroniczny instrument płatniczy stanowiący Kartę płatniczą w rozumieniu Ustawy o usługach
Płatniczych z 19 sierpnia 2011 r. wydana przez Bank jako Karta Przedpłacona.
Karta niespersonalizowana – Karta dla której dane Użytkownika nie zostały zdefiniowane przed wydaniem
jej przez Bank
Karta spersonalizowana – Karta dla której dane Użytkownika zostały zdefiniowane przed wydaniem jej
przez Bank
Klient – podmiot występujący jako strona w „Umowie o wydawanie i obsługę przedpłaconych Kart
płatniczych mBanku S.A.” podpisanej z Bankiem.
PIN – poufny kod identyfikacyjny przekazany Użytkownikowi Karty wraz z Kartą, który łącznie z danymi
zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika;
POS – elektroniczny terminal płatniczy, umożliwiający Użytkownikowi Karty dokonywanie transakcji i operacji.
Umowa – „Umowa o wydawanie i obsługę przedpłaconych Kart płatniczych mBanku S.A.” podpisana z
Bankiem przez Klienta.

2. Zakres dyspozycji wprowadzanych w mBank CompanyNet
Klient prześle do Banku plik (za pomocą modułu Kartowego mBank CompanyNet Cards), zawierający dane
niezbędne do wykonania określonej dyspozycji. Plik będzie przesłany do Banku w celu złożenia dyspozycji:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Karty spersonalizowane”
„Personalizacja Kart”
”Aktywacja Kart”
„Zamknięcie Kart”
„Zmiana znacznika odnowienia Kart”
„Zasilenie Kart”
„Zmiana limitów”
„Aktualizacja danych osobowych

W celu złożenia dyspozycji: „Karty niespersonalizowane” przesyłanie pliku nie jest wymagane.

3. Nazewnictwo Plików
Klient prześle do Banku plik (poprzez moduł mBank CompanyNet Cards), stosując nazwę i rozszerzenie,
zaprezentowane poniżej:

Długość nazwy nie może przekraczać 30 znaków
Nazwa pliku powinna zaczynać się od formatu: „XXXRRMMDDPP”
Gdzie:
XXX – 3 cyfrowy kod określający rodzaj dyspozycji, a w
szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nazwa pliku:

RPE – dyspozycja „Karty spersonalizowane”
PER – dyspozycja „Personalizacja Kart”
ACT – dyspozycja „Aktywacja Kart”
CLO – dyspozycja „Zamknięcie Kart”
REN – dyspozycja „Zmiana znacznika odnowienia Kart”
SAL – dyspozycja „Zasilanie Kart”
LIM – dyspozycja „Zmiana limitów”
MOD – dyspozycja „Aktualizacja danych osobowych”

RRMMDD – data złożenia dyspozycji w formacie: rok, miesiąc, dzień
PP – kolejny numer pliku przesłanego do Banku danego dnia, wpisany
w formacie numerycznym (np.: 01, gdy plik przesłany jest do Banku,
jako pierwszy danego dnia)
Np.: RPE09120502 – zamówienie Kart spersonalizowanych, mające
miejsce dnia 5 grudnia 2009 i będące drugim plikiem wysłanym tego
dnia do Banku.
Możliwe rozszerzenia pliku - txt, csv.

4. Format Pliku
4.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.
Klient prześle do Banku plik w formacie tekstowym (z rozszerzeniem „txt”) lub w formacie tabeli (arkusz pliku
z rozszerzeniem „csv”) poprzez moduł mBank CompanyNet Cards. Plik będzie zawierał rekordy zgodnie z
formatem opisanym w punktach od 4.2.1 do 4.2.9.
Główne zasady wypełniania pól pliku:

4.1.1. PLIK TEKSTOWY (ROZSZERZENIE „txt”):













pliki w formacie txt powinny być stworzone w oparciu o pliki (formatki) umieszczone na stronie
internetowej Banku: http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconychkart-platniczych ,
każde pole ma ustaloną długość maksymalną (informacja zawarta w punkcie 4.2 „Szczegóły dotyczące
formatu pliku”),
jeden rekord w pliku zawiera dane dotyczące jednej Karty / jednego Użytkownika,
pole może zawierać dane oznaczone jako „A” - alfanumeryczne lub „N” - numeryczne,
w nawiasach podano maksymalną liczbę znaków, jakie może zawierać dane pole (np.: A(12) oznacza pole
alfanumeryczne o maksymalnej długości 12 znaków)
pole które mają zawierać dokładną ilość znaków oznaczone są symbolem „!” (np.: N(16!) to pole które
musi zawierać dokładnie 16 znaków numerycznych)
pola są ograniczone (oddzielone od siebie) znakiem „;” (średnik),
znacznikiem
końcowym
zapisu
są
znaki
końca
linii
(Enter
w
systemie
Windows)
UWAGA: BRAK ZNACZNIKA KOŃCA LINII SPOWODUJE POTRAKTOWANIE REKORDU JAKO BŁĘDNEGO.
znaki dopuszczalne (nie dotyczy znaków do nadruku na karcie):
o alfanumeryczne
o polskie znaki kodowane w standardzie Windows Latin-2 (1250)
o cyfry
o znaki specjalne: '\', '/', '-', '?', ':', '(', ')', '.', ',', '''', '`', '+', '_', '"', ' '
znaki dopuszczalne do nadruku na karcie:
o litery: A -Z (małe/duże)
o polskie litery (ę, ó, ą, ś, ł, ż, ź, ć, ń, Ę, Ó, Ą, Ś, Ł, Ż, Ź, Ć, Ń)
o cyfry: od 0 do 9
o znaki specjalne: / . -

4.1.2. ARKUSZ PLIKU W TABELI (ROZSZERZENIE „csv”):















pliki w formacie csv powinny być stworzone w oparciu o tabele (formatki) umieszczone na stronie
internetowej Banku: http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconychkart-platniczych
W celu poprawnego przetworzenia pliku przez system mBank CompanyNet, należy konwertować pliki
Excel (umieszczone na ww. stronie) na tabelę csv, dopiero bezpośrednio przed importem danych do
systemu mBank CompanyNet
Wszystkie dane powinny być przechowywane w formacie tekstowym (nie dotyczy daty urodzenia – format
data RRRR-MM-DD)
każde pole ma ustaloną długość maksymalną (informacja zawarta w punkcie 4.2 „Szczegóły dotyczące
formatu pliku”),
jeden rekord w pliku zawiera dane dotyczące jednej Karty / jednego Użytkownika,
pole może zawierać dane oznaczone jako „A” - alfanumeryczne lub „N” - numeryczne,
w nawiasach podano maksymalną liczbę znaków, jakie może zawierać dane pole (np.: A(12) oznacza pole
alfanumeryczne o maksymalnej długości 12 znaków)
pole które mają zawierać dokładną ilość znaków oznaczone są symbolem „!” (np.: N(16!) to pole które
musi zawierać dokładnie 16 znaków numerycznych)
pola są wpisywane w oddzielne komórki arkusza pliku.
znaki dopuszczalne (nie dotyczy znaków do nadruku na karcie):
o alfanumeryczne
o polskie znaki kodowane w standardzie Windows Latin-2 (1250)
o cyfry
o znaki specjalne: '\', '/', '-', '?', ':', '(', ')', '.', ',', '''', '`', '+', '_', '"', ' '
znaki dopuszczalne do nadruku na karcie:
o litery: A -Z (małe/duże)
o polskie litery (ę, ó, ą, ś, ł, ż, ź, ć, ń, Ę, Ó, Ą, Ś, Ł, Ż, Ź, Ć, Ń)
o cyfry: od 0 do 9
o znaki specjalne: / . -

4.2. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FORMATU PRZESYŁANYCH PLIKÓW, W RAMACH
POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW DYSPOZYCJI.
4.2.1. DYSPOZYCJA ZAMÓWIENIA KART SPERSONALIZOWANYCH.
Plik zawiera dane użytkowników Kart, które zostaną wydane przez Bank. W każdym wierszu znajdują się:
o dane personalne Użytkownika Karty,
o adres zameldowania oraz (opcjonalnie) adres korespondencyjny Użytkownika Karty oraz (opcjonalnie)
adres korespondencyjny firmy/osoby upoważnionej do odbioru Kart .
UWAGA: POLA OZNACZONE (*) SĄ OBOWIĄZKOWE. PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PÓL ZGODNIE ZE
SŁOWNIKAMI ORAZ ICH SYGNATURAMI (O ILE ZOSTAŁO TO ZASUGEROWANE W KOLUMNIE „OPIS”).
SŁOWNIKI ZOSTAŁY UMIESZCZONE W PUNKCIE 4.2.10, W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTU.
Numer
Pola

Nazwa pola

Format
Pola
N(11!)

OPIS

1

Numer PESEL

Numer PESEL Użytkownika Karty

2

Typ dok. tożsamości

A(3)

Typ dok. Tożsamości Użytkownika Karty (Słownik RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI)

3

Dok. Tożsamości

A(15)

Numer dokumentu tożsamości Użytkownika Karty

4

Imię*

A(20)

Imię Użytkownika Karty.

5

Nazwisko*

A(20)

Nazwisko Użytkownika Karty.

6

Nazwisko 2

A(20)

Drugi człon nazwiska Użytkownika Karty

7

Imię i nazwisko
Użytkownika do
nadruku na Karcie*

A(19)

Imię i nazwisko Użytkownika do umieszczenia na Karcie:
• litery: A -Z (małe/duże)
• dodatkowo polskie litery (ę, ó, ą, ś, ł, ż, ź, ć, ń, Ę,
Ó, Ą, Ś, Ł, Ż, Ź, Ć, Ń)
• cyfry: od 0 do 9
• znaki specjalne: / . -

8

Nazwisko rodowe matki

A(20)

Nazwisko panieńskie matki Użytkownika.

9

Płeć

A(1!)

10

Obywatelstwo

A(3)

11

NIP

N(10)

NIP Użytkownika Karty

12

Numer Użytkownika
nadany przez klienta

A(35)

Unikalny identyfikator przypisany do Użytkownika Karty
przez Klienta.

13

Data urodzenia

A(10!)

Data w formacie YYYY-MM-DD

Pleć Użytkownika Karty:
K – kobieta
M – mężczyzna
Obywatelstwo Użytkownika Karty. Wpisane w formacie ISO
(Słownik - KOD KRAJU (FORMAT ISO))

Numer telefonu
Numer telefonu komórkowego Użytkownika Karty np.:
komórkowego
N(9!)
600500400
Użytkownika Karty
Adres zameldowania (adres zawsze obowiązkowy*):
- używany do wysyłki Kart i PIN`ów jeśli nie podano innych adresów,
- jeżeli zostanie podany kraj zameldowania inny niż Polska, należy wypełnić również adres
korespondencyjny.
14

Typ adresu zameldowania Użytkownika Karty (Słownik TYP ADRESU)
W przypadku wyboru kraju zameldowania innego niż
POLSKA (pole 21), konieczne jest wybranie
wartości „__”
Kod pocztowy Użytkownika Karty (dla Polski Czech i Słowacji
format N(5!) np.:00000)
Adres zameldowania Użytkownika Karty (ulica lub osiedle,
aleja, plac itp.).

15

Typ adresu*

A(2!)

16

Kod pocztowy*

A(10)

17

Ulica*

A(25)

18

Nr budynku*

A(8)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (nr domu).

19

Mieszkanie

A(4)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (nr mieszkania).

20

Miejscowość*

A(30)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (Miasto)..

21

Kraj*

A(3)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (Kraj). Wpisany w
formacie ISO (Słownik - KOD KRAJU (FORMAT ISO))

Adres korespondencyjny:
- w przypadku zdefiniowania adresu, pola oznaczone (**) są obowiązkowe
- używany do indywidualnej wysyłki Kart i PIN`ów,
- adres tylko na terenie Polski
Typ adresu korespondencyjnego Użytkownika Karty
22
Typ adresu**
A(2!)
(Słownik - TYP ADRESU)
Kod pocztowy Użytkownika Karty w formacie N(5!)
23
Kod pocztowy**
N(5!)
np.:00000
Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (ulica lub
24
Ulica**
A(25)
osiedle, aleja, plac itp.).
25

Nr budynku**

A(8)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (nr domu).

26

Mieszkanie

A(4)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (nr mieszkania).

27

Miejscowość**

A(30)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (Miejscowość).

28

Kraj**

A(3)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (Kraj). Zawsze
musi to być POL (Polska)

Przykładowy rekord pliku txt:
;;;Mariusz;Bąk;;Mariusz Bąk;;;;;;;;__;02783;Surowieckiego;45;12;Warszawa;POL;;;;;;;
Lub
23031350366;;;Robert;Lewandowski;;Lewandowski;;M;POL;2951279161;33;1923-0313;302238556;__;99400;Okopowa;4;;Łowicz;POL;UL;00950;Senatorska;18;;Warszawa;POL

4.2.2. DYSPOZYCJA ZAMÓWIENIA JEDNOLITYCH KART
NIESPERSONALIZOWANYCH
UWAGA: CAŁOŚĆ PROCESU REALIZOWANA JEST W MODULE mBank CompanyNet CARDS.
NIE JEST KONIECZNE PRZESYŁANIE DODATKOWYCH PLIKÓW DO BANKU.

4.2.3. DYSPOZYCJA PERSONALIZACJI KART NIESPERSONALIZOWANYCH.
Plik zawiera rekordy Kart, które zostaną spersonalizowane przez Bank. W każdym wierszu znajdują się:
o numer Karty, która ma zostać spersonalizowana przez Bank,
o dane personalne Użytkownika Karty,
o adres zameldowania oraz (opcjonalnie) adres korespondencyjny Użytkownika Karty.

UWAGA: POLA OZNACZONE (*) SĄ OBOWIĄZKOWE. PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PÓL ZGODNIE ZE
SŁOWNIKAMI ORAZ ICH SYGNATURAMI (O ILE ZOSTAŁO TO ZASUGEROWANE W KOLUMNIE „OPIS”).
SŁOWNIKI ZOSTAŁY UMIESZCZONE W PUNKCIE 4.2.10, W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTU.

Numer
Pola

Nazwa pola

Format Pola

1

Numer Karty*

N(16!)

2

Numer PESEL

N(11!)

OPIS
Nr Karty Użytkownika Karty
Numer PESEL Użytkownika Karty

3

Typ dok. tożsamości

A(3)

Typ dok. Tożsamości Użytkownika Karty (Słownik RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI)

4

Dok. Tożsamości

A(15)

Numer dokumentu tożsamości Użytkownika Karty

5

Imię*

A(20)

Imię Użytkownika Karty.

6

Nazwisko*

A(20)

Nazwisko Użytkownika Karty.

7

Nazwisko 2

A(20)

Drugi człon nazwiska Użytkownika Karty
Imię i nazwisko Użytkownika do Umieszczenia na Karcie:
• litery: A -Z (małe/duże)
• dodatkowo polskie litery (ę, ó, ą, ś, ł, ż, ź, ć, ń, Ę,
Ó, Ą, Ś, Ł, Ż, Ź, Ć, Ń)
• cyfry: od 0 do 9
• znaki specjalne: / .
Nazwa firmy / programu do Umieszczenia na Karcie:
• litery: A -Z (małe/duże)
• dodatkowo polskie litery (ę, ó, ą, ś, ł, ż, ź, ć, ń, Ę,
Ó, Ą, Ś, Ł, Ż, Ź, Ć, Ń)
• cyfry: od 0 do 9
• znaki specjalne: / .

8

Imię i nazwisko
Użytkownika do
nadruku na Karcie*

A(19)

9

Nazwa firmy /
programu do nadruku
na karcie

A(19)

10

Nazwisko rodowe
matki

A(20)

11

Płeć

A(1!)

12

Obywatelstwo

A(3)

13

NIP

N(10)

NIP Użytkownika Karty

14

Numer Użytkownika
nadany przez klienta

A(35)

Unikalny identyfikator przypisany do Użytkownika Karty
przez Klienta.

15

Data urodzenia

A(10!)

Data w formacie YYYY-MM-DD

Nazwisko panieńskie matki Użytkownika.
Pleć Użytkownika Karty:
K – kobieta
M – mężczyzna
Obywatelstwo Użytkownika Karty. Wpisane w formacie ISO
(Słownik - KOD KRAJU (FORMAT ISO))

Numer telefonu
Numer telefonu komórkowego Użytkownika Karty np.:
komórkowego
N(9!)
600500400
Użytkownika Karty
Adres zameldowania (adres zawsze obowiązkowy*):
- używany do wysyłki Kart i PIN`ów jeśli nie podano innych adresów,
- jeżeli zostanie podany kraj zameldowania inny niż Polska, należy wypełnić również adres
korespondencyjny.
Typ adresu zameldowania Użytkownika Karty (Słownik TYP ADRESU)
17
Typ adresu*
A(2!)
W przypadku wyboru kraju zameldowania innego niż
POLSKA (pole 21), konieczne jest wybranie
wartości „__”
16

Kod pocztowy Użytkownika Karty (dla Polski Czech i Słowacji
format N(5!) np.:00000)
Adres zameldowania Użytkownika Karty (ulica lub osiedle,
aleja, plac itp.). .

18

Kod pocztowy*

A(10)

19

Ulica*

A(25)

20

Nr budynku*

A(8)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (nr domu).

21

Mieszkanie

A(4)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (nr mieszkania).

22

Miejscowość*

A(30)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (Miasto).

23

Kraj*

A(3)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (Kraj). Wpisany w
formacie ISO (Słownik - KOD KRAJU (FORMAT ISO))

Adres korespondencyjny:
- w przypadku zdefiniowania adresu, pola oznaczone (**) są obowiązkowe
- używany do indywidualnej wysyłki Kart i PIN`ów
- adres tylko na terenie Polski
Typ adresu korespondencyjnego Użytkownika Karty
24
Typ adresu**
A(2!)
(Słownik - TYP ADRESU)
25

Kod pocztowy**

N(5!)

Kod pocztowy Użytkownika Karty w formacie np.:00000

26

Ulica**

A(25)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (ulica lub
osiedle, aleja, plac itp.). .

27

Nr budynku**

A(8)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (nr domu).

28

Mieszkanie

A(4)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (nr mieszkania).

29

Miejscowość**

A(30)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (Miejscowość).

30

Kraj**

A(3)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (Kraj). Zawsze
musi to być wartość ‘POL’ (Polska)

Przykładowy rekord pliku txt:
4410250000000014;72091778713;;;Jerzy A.;Morski;;Jerzy
Morski;;;;POL;;;;;__;00950;Senatorska;18;;Warszawa;POL;;;;;;;

4.2.4. DYSPOZYCJA AKTYWACJI KART.
Plik zawiera rekordy Kart, które zostaną aktywowane przez Bank. W każdym wierszu znajduje się numer
Karty, która ma zostać aktywowana przez Bank.
UWAGA: POLA OZNACZONE (*) SĄ OBOWIĄZKOWE.

Numer
Pola

1

Nazwa pola

Numer Karty*

Przykładowy rekord pliku txt:
4410240085895236

Format Pola

N(16!)

OPIS

Nr Karty Użytkownika Karty

4.2.5. DYSPOZYCJA ZAMKNIĘCIA KART.
Plik zawiera rekordy Kart, które zostaną zamknięte przez Bank. W każdym wierszu znajdują się:
o numer Karty, która ma zostać zamknięta przez Bank,
o powód zamknięcia Karty określony za pomocą 3 cyfrowego kodu.
UWAGA: POLA OZNACZONE (*) SĄ OBOWIĄZKOWE.
Numer
Pola
1

2

Nazwa pola
Numer Karty*

Powód zamknięcia*

Format
Pola

OPIS

N(16!)

Nr Karty Użytkownika Karty

N(3!)

Powód zamknięcia Karty określany jest za pomocą 3
cyfrowego kodu. Kody te odpowiadają następującym
powodom zamknięcia:
501 – NIE HONOROWAĆ KARTY (podejrzenie oszustwa)
505 - KARTA WYGASŁA (karta zgubiona / stracona)
506 - SKONTAKTUJ SIĘ Z WYDAWCĄ (karta skradziona)
507 - ZAMKNIĘCIE KARTY (inny powód)

Przykładowy rekord pliku txt:
4410250050681805;501
Środki zgromadzone na zamykanej karcie, zostaną przeksięgowane na rachunek do zwrotów
(lub w następującej kolejności: na rachunek do opłat lub rachunek zasileniowy) jeżeli został zdefiniowany, po
upływie ok. 30 dni od zamknięcia Karty.

4.2.6. DYSPOZYCJA WZNAWIANIA / BRAKU WZNAWIANIA KART.
Plik zawiera rekordy Kart, dla których zostanie zmieniony znacznik odnowienia Karty. W każdym wierszu
znajdują się:
o numer Karty, która ma zostać lub nie ma zostać wznawiana przez Bank,
o wartość znacznika odnowienia.
UWAGA: POLA OZNACZONE (*) SĄ OBOWIĄZKOWE.
UWAGA: KARTA ZOSTANIE WZNOWIONA NA KOLEJNY OKRES I DOSTARCZONA DO KLIENTA PRZED
UTRATĄ WAŻNOŚCI KARTY AKTUALNIE UŻYTKOWANEJ. W CELU ODNOWIENIA DANEJ KARTY, PLIK
POWINIEN ZOSTAĆ PRZYSŁANY NAJPÓŹNIEJ NA 45 DNI PRZED UTRATĄ WAŻNOŚCI KARTY AKTUALNIE
UŻYTKOWANEJ.
Numer
Pola

Nazwa pola

Format Pola

1

Numer Karty*

N(16!)

2

Znacznik wznawiania /
braku wznawiania*

A(1!)

Przykładowy rekord pliku txt:
4410600085035346;T

OPIS
Nr Karty Użytkownika Karty
Znacznik wznawiania / braku wznawiania danej Karty:
- T – TAK, Karta będzie wznawiana przez Bank
- N – NIE, Karta nie będzie wznawiana przez Bank

4.2.7. DYSPOZYCJA ZASILENIA KART.
Plik zawiera rekordy Kart, które zostaną zasilone środkami Klienta przez Bank. W każdym wierszu znajdują się:
o numer Karty, która ma zostać zasilona,
o kwota zasilenia danej Karty.
UWAGA: POLA OZNACZONE (*) SĄ OBOWIĄZKOWE.
Numer
Nazwa pola
Pola
1
Numer Karty*
2
Kwota zasilenia*

Format Pola
N(16!)
A(15)

Opis
Nr Karty Użytkownika Karty
Kwota zasilenia w formacie (N(12),N(2)) np.: 10000,50

Przykładowy rekord pliku txt:
4410240089003444;1500,00
W celu dokonania zasilenia Kart należy upewnić się, że na rachunku, z którego zasilane są Karty (bądź z
rachunku prowizyjnego – jeśli zdefiniowany) są zapewnione środki na pokrycie prowizji od zasilenia.

4.2.8. DYSPOZYCJA MODYFIKACJI LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH KART.
Plik zawiera rekordy Kart, których limity transakcyjne zostaną zmienione przez Bank. W każdym wierszu
znajdują się:
o numer Karty, której limit ma zostać zmieniony,
o wartości limitów, które mają zostać zmienione
UWAGA: POLA OZNACZONE (*) SĄ OBOWIĄZKOWE.

Numer
Pola

Nazwa pola

Format Pola

OPIS

1

Numer Karty*

N(16!)

Nr Karty Użytkownika Karty

2

Limit kwoty dzienny
POS

A(17)

dzienny kwotowy limit transakcji bezgotówkowych, kwota w
formacie (N(14),N(2))

3

Limit kwoty
miesięczny POS

A(17)

miesięczny kwotowy limit transakcji bezgotówkowych, kwota w
formacie (N(14),N(2))

A(1!)

Wartość: ‘N’- Nie lub ‘T’ – Tak
W przypadku zaznaczenia ‘T’ dopuszczone zostaną transakcje
IO/MO/TO w ramach limitów transakcji bezgotówkowych

5

Dopuszczalne
transakcje
internetowe,
korespondencyjne i
telefoniczne
Limit kwoty dzienny
ATM

A(17)

dzienny kwotowy limit wypłat w bankomacie, kwota w formacie
(N(14),N(2))

6

Limit ilości dzienny
ATM

N(4)

dzienny ilościowy limit wypłat w bankomacie

7

Limit kwoty
miesięczny ATM

A(17)

miesięczny kwotowy limit wypłat w bankomacie, kwota w
formacie (N(14),N(2))

8

Limit ilości
miesięczny ATM

N(4)

miesięczny ilościowy limit wypłat w bankomacie

4

9

Limit kwoty dzienny
kasowy

A(17)

dzienny kwotowy limit wypłat w oddziale banku, kwota w
formacie (N(14),N(2))

10

Limit ilości dzienny
kasowy

N(4)

dzienny ilościowy limit wypłat w oddziale banku

11

Limit kwoty
miesięczny kasowy

A(17)

miesięczny kwotowy limit wypłat w oddziale banku, kwota w
formacie (N(14),N(2))

12

Limit ilości
miesięczny kasowy

N(4)

miesięczny ilościowy limit wypłat w oddziale banku

Przykładowy rekord pliku txt:
410240024410928;500;1000;N;500;2;1000;3;500;2;1000;3
UWAGA: Przy definiowaniu wysokości limitów autoryzacyjnych należy uwzględnić także prowizję, która jest
doliczana do kwoty autoryzacji (np. jeżeli wysokość prowizji wynosi 5 pln, to minimalnym limitem kwotowym
do wykonania wypłaty 50 pln, jest 55 pln)

4.2.9. DYSPOZYCJA MODYFIKACJI DANYCH OSOBOWYCH KART.
Plik zawiera rekordy Kart, których dane zostaną zmodyfikowane przez Bank. W każdym wierszu znajdują się:
o numer Karty, której dane mają zostać zmodyfikowane przez Bank,
o dane personalne Użytkownika Karty,
o adres zameldowania oraz (opcjonalnie) adres korespondencyjny Użytkownika Karty
UWAGA: POLA OZNACZONE (*) SĄ OBOWIĄZKOWE. W PRZYPADKU ZMIANY PÓL OZNACZONYCH (**),
POLA TE MUSZĄ POZOSTAĆ WYPEŁNIONE. PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PÓL ZGODNIE ZE SŁOWNIKAMI
ORAZ ICH SYGNATURAMI (O ILE ZOSTAŁO TO ZASUGEROWANE W KOLUMNIE „OPIS”). SŁOWNIKI ZOSTAŁY
UMIESZCZONE W PUNKCIE 4.2.10, W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTU.
UWAGA: POLA, KTÓRE MAJĄ POZOSTAĆ BEZ ZMIAN, NALEŻY POZOSTAWIĆ PUSTE. W POLA, KTÓRE MAJĄ
ZOSTAĆ USUNUĘTE POWINIEN ZOSTAĆ WPISANY ZNAK „#”.
Numer
Pola

Nazwa pola

Format Pola

OPIS

1

Numer Karty*

N(16!)

Nr Karty Użytkownika Karty

2

Numer PESEL**

N(11!)

Numer PESEL Użytkownika Karty

3

Typ dok.
Tożsamości**

A(3)

Typ dok. Tożsamości Użytkownika Karty (Słownik - RODZAJ
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI)

4

Dok. Tożsamości**

A(15)

Numer dokumentu tożsamości Użytkownika Karty

5

Imię**

A(20)

Imię Użytkownika Karty.

6

Nazwisko**

A(20)

Nazwisko Użytkownika Karty.

7

Nazwisko 2

A(20)

Drugi człon nazwiska Użytkownika Karty

8

Imię i nazwisko
Użytkownika do
nadruku na Karcie**

A(19)

9

Nazwa firmy /
programu do

A(19)

Imię i nazwisko Użytkownika do Umieszczenia na Karcie:
• litery: A -Z (małe/duże)
• dodatkowo polskie litery (ę, ó, ą, ś, ł, ż, ź, ć, ń, Ę, Ó,
Ą, Ś, Ł, Ż, Ź, Ć, Ń)
• cyfry: od 0 do 9
• znaki specjalne: / .
Nazwa firmy / programu do Umieszczenia na Karcie:
• litery: A -Z (małe/duże)

nadruku na karcie

•
•
•

dodatkowo polskie litery (ę, ó, ą, ś, ł, ż, ź, ć, ń, Ę, Ó,
Ą, Ś, Ł, Ż, Ź, Ć, Ń)
cyfry: od 0 do 9
znaki specjalne: / .

10

Nazwisko rodowe
matki**

A(20)

11

Płeć**

A(1!)

12

Obywatelstwo**

A(3)

13

NIP

N(10)

NIP Użytkownika Karty

14

Numer Użytkownika
nadany przez klienta

A(35)

Unikalny identyfikator przypisany do Użytkownika Karty przez
Klienta.

15

Data urodzenia**

A(10!)

Data w formacie YYYY-MM-DD

Nazwisko panieńskie matki Użytkownika.
Pleć Użytkownika Karty:
K – kobieta
M – mężczyzna
Obywatelstwo Użytkownika Karty. Wpisane w formacie ISO
(Słownik - KOD KRAJU (FORMAT ISO))

Numer telefonu
Numer telefonu komórkowego Użytkownika Karty np.:
komórkowego
N(9!)
600500400
Użytkownika Karty
Adres zameldowania**:
- używany do wysyłki Kart i PIN`ów jeśli nie podano innych adresów,
- jeżeli zostanie podany kraj zameldowania inny niż Polska, należy wypełnić również adres
korespondencyjny.
Typ adresu zameldowania Użytkownika Karty (Słownik - TYP
ADRESU)
17
Typ adresu**
A(2!)
W przypadku wyboru kraju zameldowania innego niż
POLSKA (pole 21), konieczne jest wybranie
wartości „__”
Kod pocztowy Użytkownika Karty (dla Polski Czech i Słowacji
18
Kod pocztowy**
A(10)
format N(5!) np.:00000)
Adres zameldowania Użytkownika Karty (ulica lub osiedle,
19
Ulica**
A(25)
aleja, plac itp.). .
16

20

Nr budynku**

A(8)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (nr domu).

21

Mieszkanie

A(4)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (nr mieszkania).

22

Miejscowość**

A(30)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (Miasto).

23

Kraj**

A(3)

Adres zameldowania Użytkownika Karty (Kraj). Wpisany w
formacie ISO (Słownik - KOD KRAJU (FORMAT ISO))

Adres korespondencyjny:
- używany do indywidualnej wysyłki Kart i PIN`ów
- w przypadku zdefiniowania adresu, pola oznaczone (**) są obowiązkowe
- adres tylko na terenie Polski
Typ adresu korespondencyjnego Użytkownika Karty
24
Typ adresu**
A(2!)
(Słownik - TYP ADRESU)
25

Kod pocztowy**

N(5!)

Kod pocztowy Użytkownika Karty w formacie np.:00000

26

Ulica**

A(25)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (ulica lub osiedle,
aleja, plac itp.).

27

Nr budynku**

A(8)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (nr domu).

28

Mieszkanie

A(4)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (nr mieszkania). .

29

Miejscowość**

A(30)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (Miasto).

30

Kraj**

A(3)

Adres korespondencyjny Użytkownika Karty (Kraj). Zawsze
musi to być wartość ‘POL’ (Polska)

Przykładowy rekord pliku txt:
4410240040070540;;;;Jerzy;Morski;;Jerzy
Morski;;;;;;#;;;__;02783;Surowieckiego;45;12;Warszawa;POL;;;;;;;

4.2.10. Słowniki:
TYP ADRESU
__
AL
OS
PL
UL

__
Aleja
Osiedle
Plac
Ulica

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
DO
PZ
DT
LSK
KPO
PPP
PJ
KSP
KCP

DOWÓD OSOBISTY
PASZPORT ZAGRANICZNY
TYMCZASOWY DOWÓD OSOBISTY
LEGITYMACJA SZKOLNA
KARTA POBYTU
POLSKI PASZPORT
PRAWO JAZDY
KARTA STAŁEGO POBYTU
KARTA TYMCZASOWEGO POBYTU

KOD KRAJU (FORMAT ISO)
AFG
AGO
AIA
ALB
AND
ANE
AQX
ARC
ARE
ARM
ARN
ASX
ATG
AUS
AUT
AWX
AZE
BDI
BEL
BEN
BFA
BGD
BGR
BHR
BHS
BIH

AFGANISTAN
ANGOLA
ANGUILLA
ALBANIA
ANDORA
ANTYLE HOLENDERSKIE
ANTARKTYDA
WYSPY CZAGOS
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
ARMENIA
ARGENTYNA
SAMOA AMERYKANSKIE
ANTIGUA I BARBUDA
AUSTRALIA
AUSTRIA
ARUBA
AZERBEJDŻAN
BURUNDI
BELGIA
BENIN
BURKINA FASO
BANGLADESZ
BUŁGARIA
BAHRAJN
WYSPY BAHAMA
BOŚNIA I HERCEGOWINA

BLR
BLZ
BMU
BOL
BRA
BRB
BRN
BTN
BVX
BWA
CAF
CAN
CCK
CDX
CHE
CHL
CHN
CIV
CMR
COG
COK
COL
COM
CPV
CRI
CS
CUB
CXR
CYM
CYP
CZE
DEU
DJI
DMA
DNK
DOM
DZA
ECU
EGY
ERI
ESP
EST
ETH
FIN
FJX
FLK
FRA
FRO
FSM
GAB
GBR
GEO
GGX
GHA
GIB
GIN
GMB
GNB
GNQ
GRC
GRD
GRE
GSX
GTM
GUM
GUY

BIAŁORUŚ
BELIZE
BERMUDY
BOLIWIA
BRAZYLIA
BARBADOS
BRUNEI
BHUTAN
WYSPA BOUVETA
BOTSWANA
REPUBLIKA ŚRODKOWEJ AFRYKI
KANADA
WYSPY KOKOSOWE
REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA KONGO
SZWAJCARIA
CHILE
CHINY
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
KAMERUN
KONGO
WYSPY COOKA
KOLUMBIA
KOMORY
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA
KOSTARYKA
SERBIA-CZARNOGÓRA
KUBA
WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
KAJMANY
REPUBLIKA CYPR
CZECHY
NIEMCY
DŻIBUTI
DOMINIKA
DANIA
DOMINIKANA
ALGIERIA
EKWADOR
EGIPT
ERYTREA
HISZPANIA
ESTONIA
ETIOPIA
FINLANDIA
FIDŻI
FALKLANDY
FRANCJA
WYSPY OWCZE
MIKRONEZJA
GABON
WIELKA BRYTANIA
GRUZJA
WYSPA GUERNSEY
GHANA
GIBRALTAR
GWINEA
GAMBIA
GWINEA-BISSAU
GWINEA RÓWNIKOWA
GRECJA
GRENADA
GRECJA
GEORGIA POŁUDNIOWA I SANDWICH POŁUDNIOWY
GWATEMALA
GUAM
GUJANA

HKG
HMD
HND
HRV
HTI
HUN
IDN
IND
IOX
IRL
IRN
IRQ
ISL
ISR
ITA
JAM
JEX
JOR
JPN
KAZ
KEN
KGZ
KHM
KIR
KOR
KWT
LAO
LBN
LBR
LBY
LCA
LIE
LKA
LSO
LTU
LUX
LVA
MAC
MAD
MAR
MDA
MDV
MEX
MHL
MKD
MLI
MLT
MMR
MNG
MOZ
MRT
MSX
MUS
MWI
MYS
NAM
NER
NFX
NGA
NIC
NLD
NOR
NPL
NRU
NUX
NZL

HONG KONG
WYSPA HEARD I MC DONALD
HONDURAS
CHORWACJA
HAITI
WĘGRY
INDONEZJA
INDIE
BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
IRLANDIA
IRAN
IRAK
ISLANDIA
IZRAEL
WŁOCHY
JAMAJKA
WYSPA JERSEY
JORDANIA
JAPONIA
KAZACHSTAN
KENIA
KYRGISTAN
KAMBODŻA
KIRIBATI
KOREA POŁUDNIOWA
KUWEJT
LAOS
LIBAN
LIBERIA
LIBIA
ST.LUCIA
LICHTENSTEIN
SRI LANKA
LESOTHO
LITWA
LUKSEMBURG
ŁOTWA
MAKAO
MADAGASKAR
MAROKO
MOLDOWA
MALEDIWY
MEKSYK
WYSPY MARSHALLA
MACEDONIA
MALI
MALTA
MYANMAR
MONGOLIA
MOZAMBIK
MAURETANIA
MONTSERRAT
MAURITIUS
MALAWI
MALEZJA
NAMIBIA
NIGER
WYSPA NORFOLK
NIGERIA
NIKARAGUA
HOLANDIA
NORWEGIA
NEPAL
NAURU
NIUE
NOWA ZELANDIA

OMN
PAK
PAN
PCN
PER
PHL
PLW
PNG
POL
PRK
PRT
PRY
PSX
PTN
QAT
ROM
RUS
RWA
SAU
SCN
SDN
SEN
SGP
SHN
SLB
SLE
SLV
SMN
SMR
SOM
STP
SUR
SVK
SVN
SWE
SWZ
SYC
SYR
TCD
TCX
TFX
TGO
THA
TJK
TKM
TKX
TON
TTO
TUN
TUR
TUV
TWN
TZA
UGA
UKR
UMX
URY
USA
UZB
VAT
VCT
VEN
VGB
VIR
VNM
VUT

OMAN
PAKISTAN
PANAMA
PITCARIN
PERU
FILIPINY
PALAU
PAPUA - NOWA GWINEA
POLSKA
KOREA PÓŁNOCNA
PORTUGALIA
PARAGWAJ
PALESTYNA
INNY
KATAR
RUMUNIA
ROSJA
RWANDA
ARABIA SAUDYJSKA
STAINT KITTS I NEVIS
SUDAN
SENEGAL
SINGAPUR
WYSPY ŚW. HELENY
WYSPY SALOMONA
SIERRA LEONE
SALWADOR
JUGOSŁAWIA
SAN MARINO
SOMALIA
WYSPY ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCA
SURINAM
SŁOWACJA
SŁOWENIA
SZWECJA
SUAZI
SESZELE
SYRIA
CZAD
WYSPY TURKS I CAICOS
FRANCUSKIE TERYTORIA ZAMORSKIE
TOGO
TAJLANDIA
TADŻYKISTAN
TURKMENISTAN
TOKELAU
TONGA
TRYNIDAD I TOBAGO
TUNEZJA
TURCJA
TUVALU
TAJWAN
TANZANIA
UGANDA
UKRAINA
TERYTORIA ZAMORSKIE STANOW ZJEDNOCZONYCH
URUGWAJ
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
UZBEKISTAN
WATYKAN
ST. VINCENT I GRENADYNY
WENEZUELA
WYSPY DZIEWICZE BRYTYJSKIE
WYSPY DZIEWICZE AMERYKANSKIE
WIETNAM
VANUATU

WSM
XIX
YEM
ZAF
ZMB
ZWE

SAMOA ZACHODNIE
WYSPA MAN
JEMEN
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
ZAMBIA
ZIMBABWE

4.3 UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE TWORZENIA PLIKÓW
PRZESYŁANYCH PRZEZ KLIENTA DO BANKU.
UWAGA: BANK BĘDZIE PRZETWARZAŁ TYLKO REKORDY NIE ZAWIERAJĄCE BŁĘDÓW. W PRZYPADKU
PRZESŁANIA DO BANKU PLIKU ZAWIERAJĄCEGO BŁĘDNE REKORDY, BANK:
- Przetworzy rekordy poprawne, a odrzuci błędne. Dodatkowo zwrócony zostanie raport błędów, który
umożliwi poprawę błędnych rekordów oraz ponowne złożenie uzupełnionego zamówienia.
- Odrzuci część pliku (jeżeli część rekordów zostanie przetworzona poprawnie, a co najmniej 50 rekordów
będzie zawierać błąd). Przetworzone zostaną wtedy rekordy poprawne do momentu wystąpienia 50. błędu.
Dalszych rekordów (niezależnie od ich poprawności) Bank nie będzie przetwarzał. Dodatkowo zwrócony
zostanie raport błędów, który umożliwi poprawę błędnych rekordów oraz ponowne złożenie uzupełnionego
zamówienia.
- Odrzuci cały plik (jeżeli wszystkie rekordy zawierają błąd). Dodatkowo zwrócony zostanie raport błędów,
który umożliwi poprawę błędnego pliku oraz ponowne złożenie zamówienia.

4.3.1 STRUKTURA REKORDÓW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PLIKU.
W momencie przetwarzania pliku przez Bank weryfikowana jest poprawność struktury przekazanych danych
np.: formatu daty urodzenia. W związku z tym, ważna jest kolejność oraz struktura typów rekordów w pliku.
Dodatkowo, Bank weryfikuje zgodność Kodu pocztowego (tylko na terenie Polski, Czech oraz Słowacji) z
miastami podanymi w adresie zameldowania bądź korespondencji. Wszelkie rekordy, w których kod pocztowy
nie będzie zgodny z zakresem kodów pocztowych przypisanych do danego miasta, będą odrzucane (zwrócony
zostanie raport błędów).
UWAGA: W JEDNYM PLIKU MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ DYSPOZYCJA NA ZAŁOŻENIE MAKSYMALNIE
10 000 KART (DLA KART INDYWIDUALNYCH) LUB 999 (DLA KART FIRMOWYCH) . GDY PLIK ZAWIERAŁ
BĘDZIE WIĘCEJ REKORDÓW, ZOSTANIE ODRZUCONY PRZEZ BANK.

5. PROCESOWANIE PLIKÓW ORAZ RAPORTÓW
5.1. WYKAZ WSZYSTKICH DYSPOZCYJI MASOWYCH PRZESYŁANYCH POPRZEZ
MODUŁ mBank CompanyNet CARDS ORAZ INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIANIA:
5.1.1. Dyspozycja założenia Kart spersonalizowanych
a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Karty spersonalizowane”

b) Wybierz rodzaj Karty, o którą wnioskujesz oraz uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać
niewypełnione):
o Nazwa zamówienia*
o Kod programu, jeżeli został przekazany przez Bank*
o Drugą linia nadruku na karcie (pod imieniem i nazwiskiem Użytkownika)*
o Rachunek zasileniowy (tylko dla Kart indywidualnych)*
o Rachunek, z którego pobierane będą opłaty za użytkowanie Karty (Wydanie, Użytkowanie
miesięczne)
o Rachunek, z którego pobierane będą prowizje za użytkowanie Kart (prowizje za wypłatę gotówki w
bankomatach oraz kasach banków)
o Rachunek, na który zwracane będą środki po zamknięciu Kart
o Limity ilościowe oraz wartościowe (UWAGA: Dla Kart Bonus nie są dostępne wypłaty w
bankomatach oraz oddziałach banków)
o Tryb wysyłki (List zwykły, Kurier, Przesyłka zbiorcza). W przypadku wyboru opcji „Przesyłka zbiorcza”
dodatkowo wymagane jest podanie nazwiska osoby odbierającej przesyłkę oraz adresu, na który
zostaną wysłane Karty i kody PIN (PIN tylko dla Kart Business oraz Profit)

o
o

Dane osoby do kontaktu* (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)
Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji*

c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”
d) Po zapisaniu dyspozycji konieczne jest uzupełnienie danych Użytkowników Kart. Istnieją 2 sposoby
uzupełniania danych:
o Dodanie Użytkownika Karty ręcznie - przydatne dla małych zamówień
o Importowanie listy danych (Plik w formacie określonym w pkt 4.2.1, o rozszerzeniu csv lub txt) przydatne dla większych zamówień

e) W przypadku uzupełniania danych pojedynczo (Opcja „Dodaj”), konieczne jest wypełnienie danych
Użytkownika Karty (format określony w pkt 4.2.1)

f) Dla dyspozycji, uzupełnianej danymi zawartymi w pliku (csv lub txt), konieczne jest podanie ścieżki
docelowej do pliku poprzez funkcję „Przeglądaj”. W przypadku występowania błędów w przekazywanym pliku,
błędne rekordy nie zostaną wpisane do dyspozycji. Dodatkowo zwrócony zostanie opis błędu, który
spowodował nie zaimportowanie danego rekordu.

Wzory plików dla każdej dyspozycji można znaleźć, klikając na link „Pobierz wzór pliku” lub wchodząc na
stronę http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconych-kart-platniczych

g) Po dodaniu danych Użytkowników Kart należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj” z listy
akcji do wykonania. Prosimy o weryfikację wpisanych danych Użytkowników Kart, która jest możliwa po
kliknięciu w link „Lista danych…”

h) Lista danych Użytkowników Kart. Po kliknięciu na nazwisko Użytkownika ukazane zostaną
danych Użytkownika, przekazywanych w dyspozycji zamówienia.

szczegóły

5.1.2. Dyspozycja założenia Kart niespersonalizowanych
a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Karty niespersonalizowane”

b) Wybierz rodzaj Karty, o którą wnioskujesz oraz uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać
niewypełnione):
o Nazwa zamówienia*
o Kod programu, jeżeli został przekazany przez Bank*
o Drugą linia nadruku na karcie (pod imieniem i nazwiskiem Użytkownika)*
o Rachunek zasileniowy (tylko dla Kart indywidualnych)*

o
o
o
o
o
o
o

Rachunek, z którego pobierane będą opłaty za użytkowanie Karty (Wydanie, Użytkowanie miesięczne)
Rachunek, z którego pobierane będą prowizje za użytkowanie Kart (prowizje za wypłatę gotówki w
bankomatach oraz kasach banków)
Rachunek, na który zwracane będą środki po zamknięciu Kart
Limity ilościowe oraz wartościowe (UWAGA: Dla Kart Bonus nie są dostępne wypłaty w
bankomatach oraz oddziałach banków)
Tryb wysyłki (Przesyłka zbiorcza).Wymagane jest podanie nazwiska osoby odbierającej przesyłkę oraz
adresu, na który zostaną wysłane Karty i kody PIN (PIN tylko dla Kart Business oraz Profit)
Dane osoby do kontaktu (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)*
Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji*

c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”
d) Po uzupełnieniu pól, dotyczących zamówienia, należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj”
z listy akcji do wykonania.

5.1.3. Dyspozycja personalizacji Kart niespersonalizowanych:
a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Personalizacja Kart”

b) Uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać niewypełnione):
o Tryb wysyłki (List zwykły, Kurier, Przesyłka zbiorcza). W przypadku wyboru opcji „Przesyłka zbiorcza”
dodatkowo wymagane jest podanie nazwiska osoby odbierającej przesyłkę oraz adresu, na który
zostaną wysłane Karty i kody PIN (PIN tylko dla Kart Business oraz Profit)
Uwaga Tryb wysyłki oraz adres powinien być zgodny z danymi podanymi przy zamówieniu. Kolejna
dyspozycja powoduję aktualizację tych danych.
o Dane osoby do kontaktu (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)*
o Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji*
c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”

d) Po zapisaniu dyspozycji konieczne jest uzupełnienie danych Użytkowników Kart. Istnieją 2 sposoby
uzupełniania danych:
o Dodanie danych Użytkownika Karty ręcznie - przydatne dla małych zamówień
o Importowanie listy danych (Plik w formacie określonym w pkt 4.2.3, o rozszerzeniu csv lub txt) przydatne dla większych zamówień

e) W przypadku uzupełniania danych pojedynczo (Opcja „Dodaj”), konieczne jest wypełnienie danych
Użytkownika Karty (format określony w pkt 4.2.3)

f) Dla dyspozycji, uzupełnianej danymi zawartymi w pliku (csv lub txt), konieczne jest podanie ścieżki
docelowej do pliku poprzez funkcję „Przeglądaj”. W przypadku występowania błędów w przekazywanym pliku,
błędne rekordy nie zostaną wpisane do dyspozycji. Dodatkowo zwrócony zostanie opis błędu, który
spowodował nie zaimportowanie danego rekordu.
Wzory plików dla każdej dyspozycji można znaleźć, klikając na link „Pobierz wzór pliku” lub wchodząc na
stronę http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconych-kart-platniczych

g) Po dodaniu danych Użytkowników Kart należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj” z listy
akcji do wykonania. Prosimy o weryfikację wpisanych danych Użytkowników Kart, która jest możliwa po
kliknięciu w link „Lista danych…”

h) Lista danych Użytkowników Kart. Po kliknięciu na nazwisko Użytkownika ukazane zostaną
danych Użytkownika, przekazywanych w dyspozycji personalizacji

szczegóły

5.1.4. Dyspozycja Aktywacji Kart
a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Aktywacja Kart”
b) Uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać niewypełnione):
o Dane osoby do kontaktu (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)*
o Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji*
c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”

d) Po zapisaniu dyspozycji konieczne jest uzupełnienie danych Kart. Istnieją 3 sposoby uzupełniania danych:
o Dodanie danych Karty ręcznie - przydatne dla małych dyspozycji
o Importowanie listy danych (Plik w formacie określonym w pkt 4.2.4), o rozszerzeniu csv lub txt) przydatne dla większych dyspozycji
o Dodanie paru kart ręcznie

e) W przypadku uzupełniania danych pojedynczo (Opcja „Dodaj”), konieczne jest wypełnienie danych Karty
(format określony w pkt 4.2.4)

f) Dla dyspozycji, uzupełnianej danymi zawartymi w pliku (csv lub txt), konieczne jest podanie ścieżki
docelowej do pliku poprzez funkcję „Przeglądaj”. W przypadku występowania błędów w przekazywanym pliku,
błędne rekordy nie zostaną wpisane do dyspozycji. Dodatkowo zwrócony zostanie opis błędu, który
spowodował nie zaimportowanie danego rekordu.
Wzory plików dla każdej dyspozycji można znaleźć, klikając na link „Pobierz wzór pliku” lub wchodząc na
stronę http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconych-kart-platniczych

g) Po dodaniu danych Kart należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj” z listy akcji do
wykonania. Prosimy o weryfikację wpisanych danych Użytkowników Kart, która jest możliwa po kliknięciu w
link „Lista danych…”

h) Lista danych Kart.

5.1.5. Dyspozycja Zmiany limitów Kart:
a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Zmiana limitów”
b) Uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać niewypełnione):
o Dane osoby do kontaktu (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)*
o Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji*
c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”

d) Po zapisaniu dyspozycji konieczne jest uzupełnienie danych Kart. Istnieją 2 sposoby uzupełniania danych:
o Dodanie danych Karty ręcznie - przydatne dla małych dyspozycji
o Importowanie listy danych (Plik w formacie określonym w pkt 4.2.8, o rozszerzeniu csv lub txt) przydatne dla większych dyspozycji

e) W przypadku uzupełniania danych pojedynczo (Opcja „Dodaj”), konieczne jest wypełnienie danych Karty
(format określony w pkt 4.2.8)

f) Dla dyspozycji, uzupełnianej danymi zawartymi w pliku (csv lub txt), konieczne jest podanie ścieżki
docelowej do pliku poprzez funkcję „Przeglądaj”. W przypadku występowania błędów w przekazywanym pliku,
błędne rekordy nie zostaną wpisane do dyspozycji. Dodatkowo zwrócony zostanie opis błędu, który
spowodował nie zaimportowanie danego rekordu.
Wzory plików dla każdej dyspozycji można znaleźć, klikając na link „Pobierz wzór pliku” lub wchodząc na
stronę http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconych-kart-platniczych

g) Po dodaniu danych Kart należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj” z listy akcji do
wykonania. Prosimy o weryfikację wpisanych danych Użytkowników Kart, która jest możliwa po kliknięciu w
link „Lista danych…”

h) Lista danych Kart.

5.1.6.

Dyspozycja Modyfikacji danych Kart:

a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Modyfikacja danych Kart”
b) Uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać niewypełnione):
o Tryb wysyłki (List zwykły, Kurier, Przesyłka zbiorcza). W przypadku wyboru opcji „Przesyłka
zbiorcza” dodatkowo wymagane jest podanie nazwiska osoby odbierającej przesyłkę oraz adresu,
na który będą wysyłane Karty i kody PIN (PIN tylko dla Kart Business oraz Profit)
Uwaga Tryb wysyłki oraz adres powinien być zgodny z danymi podanymi przy zamówieniu.
Kolejna dyspozycja powoduję aktualizację tych danych.
Dane osoby do kontaktu (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)*
o Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji*
c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”
o

d) Po zapisaniu dyspozycji konieczne jest uzupełnienie danych Użytkowników Kart. Istnieją 2 sposoby
uzupełniania danych:
o Dodanie danych Użytkownika Karty ręcznie - przydatne dla małych zamówień
o Importowanie listy danych (Plik w formacie określonym w pkt 4.2.9, o rozszerzeniu csv lub txt) przydatne dla większych zamówień

e) W przypadku uzupełniania danych pojedynczo (Opcja „Dodaj”), konieczne jest wypełnienie danych
Użytkownika Karty (format określony w pkt 4.2.9)

f) Dla dyspozycji, uzupełnianej danymi zawartymi w pliku (csv lub txt), konieczne jest podanie ścieżki
docelowej do pliku poprzez funkcję „Przeglądaj”. W przypadku występowania błędów w przekazywanym pliku,
błędne rekordy nie zostaną wpisane do dyspozycji. Dodatkowo zwrócony zostanie opis błędu, który
spowodował nie zaimportowanie danego rekordu.
Wzory plików dla każdej dyspozycji można znaleźć, klikając na link „Pobierz wzór pliku” lub wchodząc na
stronę http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconych-kart-platniczych

g) Po dodaniu danych Użytkowników Kart należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj” z listy
akcji do wykonania. Prosimy o weryfikację wpisanych danych Użytkowników Kart, która jest możliwa po
kliknięciu w link „Lista danych…”

h) Lista danych Użytkowników Kart. Po kliknięciu na numer Karty ukazane zostaną
Użytkownika, przekazywanych w dyspozycji modyfikacji

szczegóły danych

5.1.7. Dyspozycja Zmiany znacznika odnowienia:
a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Zmiany znacznika odnowienia”
b) Uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać niewypełnione):
o Dane osoby do kontaktu (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)*
o Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji*

c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”

d) Po zapisaniu dyspozycji konieczne jest uzupełnienie danych Kart. Istnieją 2 sposoby uzupełniania danych:
o Dodanie danych Karty ręcznie - przydatne dla małych zamówień
o Importowanie listy danych (Plik w formacie określonym w pkt 4.2.6, o rozszerzeniu csv lub txt) przydatne dla większych zamówień

e) W przypadku uzupełniania danych pojedynczo (Opcja „Dodaj”), konieczne jest wypełnienie danych
Użytkownika Karty (format określony w pkt 4.2.6)

f) Dla dyspozycji, uzupełnianej danymi zawartymi w pliku (csv lub txt), konieczne jest podanie ścieżki
docelowej do pliku poprzez funkcję „Przeglądaj”. W przypadku występowania błędów w przekazywanym pliku,
błędne rekordy nie zostaną wpisane do dyspozycji. Dodatkowo zwrócony zostanie opis błędu, który
spowodował nie zaimportowanie danego rekordu.
Wzory plików dla każdej dyspozycji można znaleźć, klikając na link „Pobierz wzór pliku” lub wchodząc na
stronę http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconych-kart-platniczych

g) Po dodaniu danych Kart należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj” z listy akcji do
wykonania. Prosimy o weryfikację wpisanych danych Użytkowników Kart, która jest możliwa po kliknięciu w
link „Lista danych…”

h) Lista danych Kart.

5.1.8. Dyspozycja Zasilenia Kart:
a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Zasilenie Kart”
b) Uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać niewypełnione):
o Numer rachunku, z którego nastąpi zasilenie (tylko dla Kart firmowych)*
o Dane osoby do kontaktu (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)*
o Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji*
c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”

d) Po zapisaniu dyspozycji konieczne jest uzupełnienie danych Kart. Istnieją 2 sposoby uzupełniania danych:
o Dodanie danych Karty ręcznie - przydatne dla małych dyspozycji
o Importowanie listy danych (Plik w formacie określonym w pkt 4.2.7, o rozszerzeniu csv lub txt) przydatne dla większych dyspozycji

e) W przypadku uzupełniania danych pojedynczo (Opcja „Dodaj”), konieczne jest wypełnienie danych
Użytkownika Karty (format określony w pkt 4.2.7)

f) Dla dyspozycji, uzupełnianej danymi zawartymi w pliku (csv lub txt), konieczne jest podanie ścieżki
docelowej do pliku poprzez funkcję „Przeglądaj”. W przypadku występowania błędów w przekazywanym pliku,
błędne rekordy nie zostaną wpisane do dyspozycji. Dodatkowo zwrócony zostanie opis błędu, który
spowodował nie zaimportowanie danego rekordu.
Wzory plików dla każdej dyspozycji można znaleźć, klikając na link „Pobierz wzór pliku” lub wchodząc na
stronę http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconych-kart-platniczych

g) Po dodaniu danych Kart należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj” z listy akcji do
wykonania. Prosimy o weryfikację wpisanych danych Użytkowników Kart, która jest możliwa po kliknięciu w
link „Lista danych…”

h) Lista danych Kart.

5.1.9. Dyspozycja zamknięcia Kart:
a) Wybierz zakładkę „Utwórz nowy” -> „Dyspozycje masowe Kart” -> „Zamknięcie kart”
b) Uzupełnij pola (pola oznaczone (*) mogą pozostać niewypełnione):
o Dane osoby do kontaktu (w razie konieczności Bank skontaktuje się z Klientem na podany numer
telefonu)
o Referencje oraz datę przesłania dyspozycji do realizacji
c) Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij na „Zapisz” (dolny prawy róg), bądź wciśnij „OK”

d) Po zapisaniu dyspozycji konieczne jest uzupełnienie danych Kart. Istnieją 2 sposoby uzupełniania danych:
o Dodanie danych Karty ręcznie - przydatne dla małych zamówień
o Importowanie listy danych (Plik w formacie określonym w pkt 4.2.5, o rozszerzeniu csv lub txt) przydatne dla większych zamówień

e) W przypadku uzupełniania danych pojedynczo (Opcja „Dodaj”), konieczne jest wypełnienie danych
Użytkownika Karty (format określony w pkt 4.2.5)

f) Dla dyspozycji, uzupełnianej danymi zawartymi w pliku (csv lub txt), konieczne jest podanie ścieżki
docelowej do pliku poprzez funkcję „Przeglądaj”. W przypadku występowania błędów w przekazywanym pliku,
błędne rekordy nie zostaną wpisane do dyspozycji. Dodatkowo zwrócony zostanie opis błędu, który
spowodował nie zaimportowanie danego rekordu.
Wzory plików dla każdej dyspozycji można znaleźć, klikając na link „Pobierz wzór pliku” lub wchodząc na
stronę http://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/instrukcje-obslugi-przedplaconych-kart-platniczych

g) Po dodaniu danych Kart należy zautoryzować zlecenie, wybierając opcję „Autoryzuj” z listy akcji do
wykonania. Prosimy o weryfikację wpisanych danych Użytkowników Kart, która jest możliwa po kliknięciu w
link „Lista danych…”

h) Lista danych Kart.

5.2.

PRZETWARZANIE PLIKÓW.

Warunkiem przetworzenia plików zamówień w danym dniu jest otrzymanie ich przez Bank do godz.
16:00 danego dnia. W przypadku otrzymania plików przez Bank po godz. 16:00 danego dnia Bank
przetworzy plik zamówieniowe następnego Dnia Roboczego, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

6. Kontakt
Klient w przypadku problemów z systemem mBank CompanyNet powinien kontaktować się z:

0 801 273 273
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 18:30
Contact Center dla Użytkowników
systemów mBank CompanyNet i
BRESOK:

całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
+48 22 6 173 273

dla połączeń międzynarodowych oraz telefonów
komórkowych

We wszystkich pozostałych sprawach związanych z Przedpłaconymi Kartami Płatniczymi, Klient powinien
kontaktować się ze swoim doradcą.

