
 קים בין בנקיםשיהחזרות  -: סליקה אלקטרונית 503מפרט 
ZD=Zoned-Decimal   

PD=Packed-Decimal  

  :רשומת תאריך

 ערך/תצורה/הערות מיקום מבנה אופי אורך שם שדה סוג רשומה

 כותרת

 'A' 1   ביתי-אלפא 1 קוד רשומה

 ZD 2 yymmdd נומרי 6 תאריך העיבוד

   ZD 8 נומרי 2 מספר בנק מקבל

   ZD 10 נומרי 2 מספר בנק מציג

 'ZD 12 '1 נומרי 1 מספר מנה

 החזרות" = ZD 13 "02 נומרי 2 קוד פעילות

   15   ביתי-אלפא 86 פילר

  

  :רשומת תנועה החזרה אלק'

 ערך/תצורה/הערות מיקום מבנה אופי אורך שם שדה סוג רשומה

 תנועה החזרה אלק'

  

  

  

  

 'B' 1   ביתי-אלפא 1 קוד רשומה

 כל בנק ומבנהו (ראה שקף) ZD 2 נומרי 15 ממ"ר (מספר מזהה רשומה)

   ZD 17 נומרי 2 סיבת החזרה (קוד סירוב)

 כולל אגורות ZD 19 נומרי 15 סכום השיק

   ZD 34 נומרי 2 2סיבת החזרה 



 ערך/תצורה/הערות מיקום מבנה אופי אורך שם שדה סוג רשומה

   ZD 36 נומרי 2 3סיבת החזרה 

  ZD 38 YYYYMMDD  נומרי 8  תאריך משלוח תמונה

  אם אין תמונה -  0

   ZD 46  נומרי 10  אסמכתא

   ZD 56  נומרי 2  בנק נמשך

   ZD 58  נומרי 3  סניף נמשך

   ZD 61  נומרי 10  חשבון נמשך

   ZD 71 נומרי 2 4סיבת החזרה 

   ZD 73 נומרי 2 5סיבת החזרה 

   ZD 75 נומרי 2 6סיבת החזרה 

   ZD 77 נומרי 2 7סיבת החזרה 

   ZD 79 נומרי 2 8סיבת החזרה 

   ZD 81 נומרי 2 9סיבת החזרה 

   ZD 83 נומרי 2 10סיבת החזרה 

   ZD 85 נומרי 2 11סיבת החזרה 

   ZD 87 נומרי 2 12סיבת החזרה 

   ZD 89 נומרי 2 13סיבת החזרה 

   ZD 91 נומרי 2 14סיבת החזרה 



 ערך/תצורה/הערות מיקום מבנה אופי אורך שם שדה סוג רשומה

   ZD 93 נומרי 2 15סיבת החזרה 

   95   ביתי-אלפא 6 פילר

  

  

  

  

  

  :רשומת סיומת

 ערך/תצורה/הערות מיקום מבנה אופי אורך שם שדה סוג רשומה

 סיומת

 'Z' 1   ביתי-אלפא 1  קוד רשומה

   ZD 2 נומרי 8 כמות החזרות  השיקים בקובץ

 כולל אגורות ZD 10 נומרי 15 סכום  החזרות השיקים בקובץ

   25   ביתי-אלפא 76 פילר

  


