Instrukcja złożenia wniosku o odnowienie kodu

W zależności od typu konta, jaki został wybrany przy rejestracji konta użytkownika dla: PODMIOTU
DZIAŁAJĄCEGO WYŁĄCZNIE WE WŁASNYM IMIENIU czy AGENT A LEI, niektóre okna aplikacji zamieszczone w
instrukcji mogą różnić się od siebie pod względem wyświetlanej treści.

Zlecenie odnowienia kodu LEI generowane jest na dwa sposoby:
• Poprzez samodzielne złożenie zlecenia - Na 60 dni przed wygaśnięciem kodu można
samodzielnie złożyć zlecenie odnowienia kodu w aplikacji na stronie internetowej
https://lei.kdpw.pl/. Informacje w jaki sposób należy to zrobić, znajdują się poniżej w
instrukcji.
• Automatycznie generowane przez system - Na 6 tygodni przed upływem ważności kodu LEI,
użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o automatycznie złożonym przez
system zleceniu odnowienia kodu. O wynikach weryfikacji i szczegółach płatności, klient jest
informowany odrębnym mailem.

W przypadku ręcznego składania wniosku odnowienia kodu upewnij się czy dane podmiotu oraz
informacje o relacjach właścicielskich są aktualne. Jeżeli tak, należy wybrać Moje konto/Obsługa
kodu LEI i kliknąć Odnowienie. W przeciwnym wypadku należy wejść w zakładkę Moje konto/Moje
dane i wprowadzić zaktualizowane informacje o podmiocie a po ich zapisaniu wykonać czynności jak
powyżej. W przypadku konieczności aktualizowania relacji właścicielskich podmiotu skorzystaj z
instrukcji: relacje właścicielskie podmiotu znajdującej się w zakładce DOKUMENTY I
INSTRUKCJE/INSTRUKCJE.

Prosimy wskazać prawidłowe oświadczenie VAT i kliknąć Wyślij.
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Na ekranie pojawi się komunikat o przesłanym zleceniu do weryfikacji.

W przypadku konta typu Agent LEI należy wybrać Moje konto/Obsługa konta jako Agent i z
wyświetlanej listy podmiotów wybrać ten, który ma zostać odnowiony.
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Jeżeli chcesz wysłać zlecenie wybierz Wyślij.

Następnie postępuj zgodnie z wyświetlonym komunikatem.
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•
•
•

Możesz dodać klika zleceń odnowienia kodu do koszyka i wysłać zbiorczo jako jeden wniosek.
Jeżeli nie chcesz wysyłać zlecenia dla któregoś z podmiotów, możesz na tym etapie usunąć
zlecenie z Koszyka zgodnie z funkcją Usuń z koszyka.
Jeżeli chcesz przesłać zlecenie odnowienia kodu do weryfikacji, zaznacz odpowiednie
Oświadczenie VAT i kliknij Wyślij.
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Poprawność danych we wniosku jest weryfikowana przez pracowników KDPW LOU.
•

W przypadku, gdy do weryfikacji wniosku niezbędne jest dostarczenie wymaganych
dokumentów, możemy prosić o ich dosłanie (bezpośrednio na adres osoby weryfikującej
wniosek lub adres lei_service@kdpw.pl)

Jeżeli wniosek został zweryfikowany pozytywnie i zaakceptowany prosimy o wpłatę środków na
numer konta bankowego, który został podany w wiadomości e-mail. Szczegóły dotyczące płatności
zamieszczane są również na koncie użytkownika wraz z fakturą pro-forma.

Prosimy o niewykorzystywanie innych numerów rachunków bankowych Krajowego Depozytu, w
tym również przekazywanych wcześniej w związku z obsługą danego kodu LEI.

Odrzucenie wniosku o odnowienie kodu LEI.
•

W przypadku odrzucenia wniosku o odnowienie kodu na adres e-mail użytkownika wysyłana
jest informacja o przyczynie odrzucenia zlecenia.

•

Prosimy o poprawę błędnych danych w aplikacji na stronie internetowej https://lei.kdpw.pl/
(Moje konto/Obsługa kodów LEI/Aktualizuj dane) i wysłanie kolejnego zlecenia odnowienia.

•

W przypadku Podmiotów, których kody są zarządzane przez Agenta, należy wybrać dany
podmiot, którego dane należy poprawić, złożyć zlecenie Aktualizacji danych, a po jego
zatwierdzeniu złożyć zlecenie Odnowienia kodu.
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