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  קים בין בנקיםשיהצגות  -: סליקה אלקטרונית 502 תקן

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

 PD 2 000yyyymmddF נומרי   או              

   ZD 8 נומרי 2 מספר בנק מקבל

   ZD 10 נומרי 2 מספר בנק מציג

 'ZD 12 '1 נומרי 1 מספר מנה

 הצגות=  "ZD 13 "01 נומרי 2 קוד פעילות

   ZD 15 נומרי 6 תאריך נוסף

  למלא באפסים 21   ביתי-אלפא 56 פילר
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  :רשומת שיק

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

 תנועת שיק

   'B'(חיוב) 1   ביתי-אלפא 1 קוד רשומה

  ZD  2  נומרי 15 מזהה רשומה) ממ"ר (מספר

   ZD 17 נומרי 10 מספר שיק

   ZD 27 נומרי 2 בנק נמשך

   ZD 29  נומרי 3 סניף נמשך

   ZD 32 ומרינ 2 קוד פעולה

   ZD 34 נומרי 10 מספר חשבון

 כולל אגורות ZD 44 נומרי 15 סכום השיק

 ZD 59 נומרי 1  מתג תקינות השיק
  " = תקין0"

 " = לא תקין1"

 ZD 60 נומרי 1  מתג הצגת השיק
  הוצג בזמן –" 0"

 הוצג באיחור –" 1"

 ZD 61 נומרי 1 מתג  אופן קליטת השיק
  מיקר" = 0"

 ידני " =1"

   ZD 62 נומרי 2 בנק מבצע (ההפקדה)

   ZD 64 נומרי 3 סניף מבצע (ההפקדה)

 מס בעלים של הזכאי ZD 67 נומרי 3 מס בעלים

  אין רשומות" = ZD 70 "0 נומרי c-d-e-f 1קוד קיום רשומות 
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 ערך/תצורה/הערות מיקום מבנה אופי אורך שם שדה רשומה סוג

 יש רשומות" = 1"

     1  קוד זיכינו
  לא שינוי" = 1"

  זיכינו" = 2"

     1  תקוד מקור הפקד

  מערכות הבנקהופקד ב" = 1"

  הופקד בסלולר" = 2"

  *הופקד בבית לקוח -" 3"

    נומרי 1  הפקדה למשמרת לפני חוק מזומן

" = הפקדה אחרי החוק 0"

  (דיפולטי) 

  " = הפקדה לפני החוק1"

  למלא באפסים 71   ביתי-אלפא 43 פילר

  הגעה והם נשארים בבית הלקוח לאחר הצגתם לגבייה. * הערך "הופקד בבית לקוח" יסמן שיקים שאינם מחויבי

  ₪. 500,000הגדרה: שיקים שאינם מחויבי הגעה הינם שיקים לפירעון מידי, לא סחירים, משורטטים ועד סכום של 
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  :רשומת חשבון ברשות הפלשתינית

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

 תרשומת חשבון ברשות הפלשתיני

 'C' 1  ביתי-אלפא 1 קוד רשומה

 Bלשיק זהה לזה הקיים ברשומת  ימזהה ייחוד ZD 2 נומרי 15  ממ"ר (מספר מזהה רשומה)

  ZD 17 נומרי 3 בנק זכאי

  ZD 20 נומרי 3 סניף זכאי

  ZD 23 נומרי 11 חשבון זכאי

 באנגלית 34  ביתי-אלפא 20 שם עיר

 44בלים בדיסקט או שנלקח מטבלה מק 54  ביתי-אלפא 2 קוד מדינה

 למלא באפסים 56  ביתי-אלפא 21 פילר

  :רשומת שם חשבון מוטב ברשות

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

 רשומת שם חשבון מוטב ברשות

 'D' 1   ביתי-אלפא 1 קוד רשומה

 Bלשיק זהה לזה הקיים ברשומת  ימזהה ייחוד ZD 2 נומרי 15  ממ"ר (מספר מזהה רשומה)

  באנגלית 17   ביתי-אלפא 40 שם חשבון זכאי (מוטב)

  למלא באפסים 57   ביתי-אלפא 20 פילר
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  :רשומת שם נבדק

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

 רשומת שם נבדק

 'E' 1   ביתי-אלפא 1 קוד רשומה

 ZD 2 נומרי 15  ממ"ר (מספר מזהה רשומה)
לשיק זהה לזה הקיים  ימזהה ייחוד

 Bברשומת 

 משפחה)שם פרטי ושם באנגלית ( 17   ביתי-אלפא 60 שם נבדק

  :רשומת תעודת זהות נבדק

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

 רשומת תעודת זהות נבדק

 'F' 1   ביתי-אלפא 1 קוד רשומה

 ZD 2 נומרי 15  הה רשומה)ממ"ר (מספר מז
לשיק זהה לזה הקיים  ימזהה ייחוד

  Bברשומת 

 ZD 17 נומרי 1  סוג תעודה

  ערכים:

  תעודת זהות -  1

 פספורט -4

   ZD 18 נומרי  -אלפא 16  מספר ת.ז./דרכון 

 למלא באפסים  34   ביתי-אלפא 43 פילר
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  :רשומת סיומת

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

 סיומת

 'Z' 1   ביתי-אלפא 1 קוד רשומה

  של כל השיקים ZD 2 נומרי 8  כמות השיקים בקובץ

 כולל אגורותשל כל השיקים,  ZD 10 נומרי 15  סכום השיקים בקובץ

   25   ביתי-אלפא 51  פילר

 ZD 76 נומרי 1 מתג תאריך ערך
  ללא תאריך ערך –" 0"

 יש תאריך ערך –" 1"

 


