
  

Struktura pliku wejściowego 

iPKO biznes – Rachunki wirtualne 



Usługa PKO Rachunki Wirtualne to identyfikacja płatności przychodzących oparta o unikalny 

identyfikator odbiorcy/kontrahenta bądź płatności umieszczony w numerze rachunku bankowego. 

 

Plik wejściowy musi być plikiem tekstowym, zawierać co najmniej 2 linie: 

 pierwszą z nagłówkiem 
 drugą z numerem dłużnika 

Wymagana jest następująca struktura danych wewnątrz pliku wejściowego:  

 pierwsza linia : OOOOOOOON 
 pozostałe linie: D 

gdzie: 

OOOOOOOO - numer oddziału Banku PKO BP (102xxxxx) lub exNordea (1440xxxx) 
    N – Identyfikator usługi (widoczny w sekcji ‘Szczegóły usługi rachunków wirtualnych’) 
odpowiednio od 0 do 4 znaków dla PKO BP, bądź identyfikator exNordea (4, 5 albo 8 znaków) 
    D - numer dłużnika odpowiednio dla PKO BP od 12 do 16 znaków, dla exNordea - 7, 11 albo 
12 znaków) 
przy czym suma liczby znaków N i D równa jest 16 (wyjątek exNordea, gdy N ma 8 znaków, 
wówczas ta suma musi wynosić 15). 

Generator radzi sobie zarówno z plikami ze znacznikami końca linii  <CR.<LF>, jak i <LF>. 

 

Generator analizuje linię nagłówka wyznaczając Identyfikator usługi. Jeśli wykryje błąd zwraca jego kod 

i kończy przetwarzanie. Jeśli dane w nagłówku zostały określone poprawnie i został wyznaczony 

Identyfikator usługi (N), generator analizuje kolejne linie w pliku, odpowiednio do wyznaczonego 

Identyfikatora usługi.  

 

Generator nie sprawdza: 

 czy dla wyznaczonego numeru rachunku wirtualnego została zarejestrowana usługa rachunków 
wirtualnych (tj. czy jest aktywny identyfikator usługi), 

 zduplikowanych numerów dłużników w pliku  
 
 

Przykład: 

102055612510 

123456789012 

0008 

99 

1 

8000000000 

5556000 

20003 

999999999999 

88888 

 

 

Lista wynikowa dla powyższego przykładu: 
79 1020 5561 2510 1234 5678 9012 

58 1020 5561 2510 0000 0000 0008 



26 1020 5561 2510 0000 0000 0099 

53 1020 5561 2510 0000 0000 0001 

11 1020 5561 2510 0080 0000 0000 

35 1020 5561 2510 0000 0555 6000 

95 1020 5561 2510 0000 0002 0003 

18 1020 5561 2510 9999 9999 9999 

78 1020 5561 2510 0000 0008 8888 

 


