
konto <DlvrgAgtDtls>                     

lub <RcvgAgtDtls>                             

w zagranicznym CSD

konto <BuyrDtls> 

lub <SellrDtls> 
inne wymogi

ISIN
PlcOfSttlm

Opcja 

STATUS - Obowiązkowa 

(M), Opcjonalna (O), nie 

ma zastosowania (N/A)

kod Data Source 

Scheme      <DSS>

dodatkowe wymagania związane z polem 

<DlvrgAgtDtls> lub <RcvgAgtDtls>

Status oraz dodatkowe 

wymagania związane z polem 

<KDPWSafAcct>

Opcja (1A)

STATUS -Obowiązkowa 

(M), Opcjonalna (O), nie 

ma zastosowania (N/A)

kod Data Source 

Scheme      <DSS>

dodatkowe wymagania związane z polem <BuyrDtls> lub 

<SellrDtls>

status oraz 

dodatkowe 

wymagania związane 

z polem <SafAcct>

<BIC> M _________ _________ O <BIC> O _______ _________ O

<DSSMmbId> N/A _________ _________ N/A <DSSMmbId> N/A _________ _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________ _________ N/A  <PrtryId> N/A ________ ________ N/A

<BIC> M _________ _________ N/A <BIC> M _______ _________ N/A

<DSSMmbId> N/A _________ _________ N/A <DSSMmbId> N/A _________ _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________ _________ N/A  <PrtryId> N/A ________ ________ N/A

<BIC> M _________
M                                                                                              

(numer konta uczestnika KELER)
<BIC> O _________ O

<DSSMmbId> N/A _________ N/A <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________ N/A  <PrtryId> N/A _________ N/A

<BIC> M _________
                                                                                         

O
<BIC> O _________ O

<DSSMmbId> N/A _________ <DSSMmbId> _________

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> _________

<BIC> M _________ O <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> N/A DAKV <DSSMmbId> _________

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> _________

<BIC> M _________ <BIC> M _________ O

<DSSMmbId> N/A CEDE <DSSMmbId> _________

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> _________

<BIC> M _________ <BIC> M _________ O

<DSSMmbId> N/A ECLR <DSSMmbId> _________

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> _________

<BIC> M _________
                                                                                         

O
<BIC> O _________ O

<DSSMmbId> N/A _________ <DSSMmbId> _________

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> _________

N/A

N/A

N/A N/A

N/A

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> 

* Obowiązkowe jest użycie kodu BIC uczestnika Clearstream 

Banking Luxembourg

* Obowiązkowe jest użycie kodu BIC uczestnika Euroclear Bank

N/A

N/A N/A

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  lub <SellrDtls> jest opcjonalne. Pole 

<SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w 

połączeniu z formatem <BIC> . 

O                                             
(możliwe tylko konto ECL - 

OCSD247200)

O 

N/A

Wymagany format numeru rachunku w polu 

<SafAcct> składa się z cyfr identyfikujących 

numer rachunku poprzedzonych literami 

OCSD, np. OCSD123456

Wszystkie kody BIC muszą być wskazane w 

formacie 11 znakowym. Wymagany format 

numeru rachunku uczestnika KELER w polu 

<SafAcct> składa się z 10 cyfr pisanych łącznie. 

Nie są dopuszczalne żadne separatory konta 

typu -, /, 0 lub spacja

Wymagany format numeru rachunku w polu 

<SafAcct> składa się z cyfr identyfikujących 

numer rachunku poprzedzonych literami 

OCSD, np. OCSD123456

Instrukcja MT542 (Deliver free) - dostarczenie papierów na rynek zagraniczny <DN>; Instrukcja MT540 (Receive free) - otrzymanie papierów z rynku zagranicznego <PN>

<BuyrDtls> lub <SellrDtls> (beneficjent otrzymujący/dostarczający papiery na rynku 

zagranicznym - klient DlvrgAgt'a lub RcvgAgt'a) 

Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC>

<DlvrgAgtDtls> lub <RcvgAgtDtls>

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> w formacie 11 znakowym

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> 

Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC> w formacie 

11 znakowym

N/A

N/A

N/A

KELRHUHBXXX

AT0000A23KB4                       

XS0592528870                                                    

AT0000A100Y0 oraz                                      

Certyfikaty I 

Warranty RCB 

DAKVDEFFXXX

EE3100001751

EE3100100835

EE3100065392

EE3100126368

EE3100142985

EE3100099391

EE3100063686

LCDELV22XXX

OCSDATWW                    
* transfer typu 

internal do/od 

uczestnika OEKB CSD

Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC>.

OCSDATWW           
* transfer do/od 

uczestnika Euroclear 

Bank

DAKVDEFF                                    

* transfer do/od 

uczestnika 

Clearstream Banking 

Luxembourg

AT0000827209 

AT0000A21KS2                       

DAKVDEFF                                    

* transfer do/od 

uczestnika 

Clearstream AG 

Frankfurt

HU0000153937 

HU0000089198 

HU0000112859

OCSDATWW          

* transfer typu 

internal do/od 

uczestnika OEKB CSD

Obowiązkowe jest użycie kodu BIC Clearstreamu 

Banking Luxembourg - CEDELULLXXX

Obowiązkowe jest użycie kodu BIC EUROCLEAR 

BANK - MGTCBEBEXXX

Obowiązkowe jest użycie  formatu <BIC> 

N/A



<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ O <BIC> M/O _________ O*

<DSSMmbId> N/A _________ N/A <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________ O  <PrtryId> M/O _________ O*

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ O <BIC> M/O _________ O*

<DSSMmbId> N/A _________ N/A <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________ O  <PrtryId> M/O _________ O*

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O DAKV <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M CRST <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O 

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

* - podanie numeru rachunku jest opcjonalne, 

jednak wskazanie zoptymalizuje proces 

rozliczenia 

dla kodu ISIN GB00B42CTW68 rozliczane są 

tylko transfery, dla których miejscem 

przechowywania pw (place of safekeeping) jest 

CREST.

* - podanie numeru rachunku jest opcjonalne, 

jednak wskazanie zoptymalizuje proces 

rozliczenia 

W przypadku <PN>  GB00B42CTW68, 

GB00B42V2T10  oraz  GB00B1YKG049 

pobierany jest podatek SDRT i obowiązkowe 

jest wypełnienie pola <DealAmt>.

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. Jeśli sekcja ta jest podana w obu 

instrukcjach,  wtedy jest przedmiotem matchingu  

N/A

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika CRESTu

M

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

M

M

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

* dla <PlcOfSttlm> UNIYCZPP wskazanie sekcji  <SellrDtls> w 

instrukcji PN, zaś a sekcji <BuyrDtls> w instrukcji DN  jest 

obowiązkowe, dla pozostałych <PlcOfSttlm> wskazanie pola  

<SellrDtls> lub <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w 

połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>

M

CZ0005112300    

CEDELULL

DE000A2E3772 

DE000TLX1005 

certyfikaty DE 

DE000A1TNS70 

DE000A13SX89 

DE0007664039

DE0008404005

DE0005190003

DE0007100000 

DE0007236101 

CEDELULL

                           

GB00B42CTW68 

IM00B58FMW76 

GB00B1YKG049                            Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
MGTCBEBE

  CZ0009000121

certyfikaty XS 

obligacje XS 

euroobligacje XS 

zdeponowane w 

Clearstreamie 

CEDELULL

MGTCBEBE

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
M

UNIYCZPP

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <PrtryId> do wyboru. Jednakże <PrtryId> może 

być użyte tylko, gdy brak kodu BIC.

UNIYCZPP

M
Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

M

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
M

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <PrtryId> do wyboru. Jednakże <PrtryId> może 

być użyte tylko, gdy brak kodu BIC.

MGTCBEBE

DAKVDEFF N/A

CEDELULL

CEDELULL

* dla <PlcOfSttlm> UNIYCZPP wskazanie sekcji  <SellrDtls> w 

instrukcji PN, zaś a sekcji <BuyrDtls> w instrukcji DN  jest 

obowiązkowe, dla pozostałych <PlcOfSttlm> wskazanie pola  

<SellrDtls> lub <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

CRSTGB22



<BIC> M _________ N/A <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> N/A _________ N/A <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________ N/A  <PrtryId> N/A _________ N/A

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M / O ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> M _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> N/A _________ <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> N/A _________ N/A

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O DAKV <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M / O ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ N/A

Podanie rachunku jest opcjonalne, jeśli jednak 

podany jest w obu instrukcjach, wtedy jest 

przedmiotem matchingu.

M
Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
LU0122624777 

IT0005239360

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
MGTCBEBE

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. Jeśli sekcja ta podana jest w obu 

instrukcjach, wtedy jest przedmiotem matchingu

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

MGTCBEBE

CEDELULL M

CEDELULL

ESESFRPP                           

N/A

M

N/A_________

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

DAKVDEFF

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

* Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

_________

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Podanie tej sekcji jest 

opcjonalne, jeśli jednak podana jest w obu instrukcjach, wtedy jest 

przedmiotem matchingu.

MOTIITMM

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> do wyboru. 

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym

M



<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O 

<DSSMmbId> M CRST <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O 

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> M _________ Numer konta w polu <SafAcct> jest opcjonalny O

<DSSMmbId> M CRST lub ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> N/A _________ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> M/O _________ <BIC> M _________ N/A

<DSSMmbId> M/O ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> N/A _________ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M CEDE lub ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> M _________ Numer konta w polu <SafAcct> jest opcjonalny O

<DSSMmbId> M CRST lub ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> N/A _________ N/A

JE00BNNMKT29

NL0011882741

SE0001856519

GB00B0WDBP88

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać kod 

uczestnika w CRESTCo (dla "data source scheme" - 

CRST) lub identyfikator uczestnika CRESTCo w 

Euroclear Bank ) dla "data source scheme" - ECLR

CRSTGB22

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika CRESTu

N/A

N/A
_________

N/ACRSTGB22

M

Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w 

połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

N/A

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać kod 

uczestnika w CRESTCo (dla "data source scheme" - 

CRST) lub identyfikator uczestnika CRESTCo w 

Euroclear Bank ) dla "data source scheme" - ECLR

_________

N/A

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać kod 

uczestnika w CBL (dla "data source scheme" - CEDE) 

lub identyfikator uczestnika CBL w Euroclear Bank ) 

dla "data source scheme" - ECLR

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

N/A

N/A

N/A

_________

MGTCBEBE

VPCSSESS
Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId>. Dla <DSSMmbId> należy wpisać 

identyfikator uczestnika VPC w Euroclear Bank 

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
CEDELULL

MGTCBEBE
W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika Euroclear Bank

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika Euroclear Bank

CEDELULL

MGTCBEBE

CRSTGB22

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika Euroclear Bank



<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ N/A

<DSSMmbId> M ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ N/A

<BIC> M / O _________ <BIC> M / O _________ N/A

<DSSMmbId> M / O EGSP lub ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> M / O _________ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M CEDE lub ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> N/A _________ <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> M / O _________ M / O

<DSSMmbId> M / O KDDS <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> M / O _________ M / O

<BIC> N/A _________ N/A <BIC> N/A _________ N/A

<DSSMmbId> N/A _________ N/A <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M _________ M  <PrtryId> N/A _______ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> M / O _________ N/A

<DSSMmbId> M / O EGSP lub ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> M / O _________ N/A

<BIC> M _________ N/A <BIC> O _______ O

<DSSMmbId> N/A _________ N/A <DSSMmbId> N/A _______ N/A

 <PrtryId> N/A _________ N/A  <PrtryId> O _______ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest 

użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbId>. W formacie 

<DSSMmbId> należy wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla 

"data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika 

Euroclear France nadany przez Euroclear Bank  (dla "data source 

scheme - ECLR).

Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> w 

przypadku SELL/BUYR wypełnić należy tylko wówczas, gdy jest 

rożne niż <SafAcct> DEAG/REAG 

obowiązkowy wskaźnik  OwnrChngInd. 

Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest 

niedozwolone.

Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone

obowiązkowy wskaźnik  OwnrChngInd

CEDELULL

MGTCBEBE
W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika Euroclear Bank

BG1100018057             

BG11SOSOBT18             

BG1100114062

ESESFRPP                           

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. 

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId>. W formacie <DSSMmbId> należy 

wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla "data 

source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika 

Euroclear France nadany przez Euroclear Bank  (dla 

"data source scheme - ECLR).

Obowiązkowe jest użycie <PrtryId>. W polu 

<PrtryId> należy wskazać oznaczenie depozytu 

bułgarskiego CDAD: <PrtryId>CDAD</PrtryId>

 SI0031102120 

Obowiązkowe jest użycie jedenastoznakowego 

formatu <BIC> 

CEDPBGSF

KDDSSI22

MGTCBEBE

CEDELULL

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać kod 

uczestnika w CBL (dla "data source scheme" - CEDE) 

lub identyfikator uczestnika CBL w Euroclear Bank ) 

dla "data source scheme" - ECLR

M

MGTCBEBE
Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.

M

LT0000127466 

LT0000128621  

LT0000128555 

LT0000131872

SK1120010287

CSDSSKBA

LCDELV22XXX

LU0252633754   

LU0496786574

ESESFRPP                           FR0000060873

O

N/A

Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC> lub 

<DSSMmbId>. Format <DSSMmbId> wymaga 

wskazania kodu uczestnika depozytu słoweńskiego 

KDD.

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. 

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId>. W formacie <DSSMmbId> należy 

wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla "data 

source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika 

Euroclear France nadany przez Euroclear Bank  (dla 

"data source scheme - ECLR).

N/A

_________

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika Euroclear Bank

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest niedozwolone.

Obowiązkowe jest wskazanie klienta w formacie <BIC> lub 

<PrtryId>. Wymagane jest również podanie konta <SafAcct>.

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

N/A

O

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym.Obowiązkowe jest 

użycie jednego z formatów <BIC> lub <PrtryId> do wyboru, 

jednakże <PrtryId> można podać tylko jeśli nie ma możliwości 

podania kodu BIC. Użycie <PrtryId> niesie większe ryzyko nie 

zmatchowania instrukcji.

N/A

N/A



<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> M / O _________ N/A

<DSSMmbId> M / O ECLR lub EGSP <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> M / O _________ N/A

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M ECLR lub CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M _________ <BIC> M / O _________

<DSSMmbId> N/A _________ <DSSMmbId> N/A _________

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> M / O _________

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M CEDE lub ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> N/A _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M CEDE lub ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> O _________ O

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

N/A

Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone.                                           

Dodatkowe informacje: Jest to instrukcja 

"traspasso". Counterparty musi zaakcptować 

papiery rejestrowane w imieniu Euroclear 

Nominees i użyć tego samego identyfikatora 

OWNI :22F::SETR//OWNI

Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone

Ta sekcja jest również przedmiotem matchingu na T2S i musi być 

zgodna w obu instrukcjach. Wymagane jest użycie opcji <BIC> lub 

<PrtryId>. Jednakże użycie opcji <PrtryId> stwarza większe ryzyko 

nie zmatchowania instrukcji na T2S.

IBRCESMMXXX

obligacje XS, 

euroobligacje XS 

zdeponowane w 

Euroclear Bank 

MGTCBEBE

N/A

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

CEDELULL

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać kod 

uczestnika w CBL (dla "data source scheme" - CEDE) 

lub identyfikator uczestnika CBL w Euroclear Bank ) 

dla "data source scheme" - ECLR

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika Euroclear Bank
N/A

MGTCBEBE N/A
*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

N/A

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest 

użycie jednego z formatów <BIC> lub <PrtryId> do wyboru, 

jednakże <PrtryId> można podać tylko jeśli nie ma możliwości 

podania kodu BIC. Użycie <PrtryId> niesie większe ryzyko nie 

zmatchowania instrukcji.

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. 

Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId>. W formacie <DSSMmbId> należy 

wpisać kod uczestnika Euroclear Nederland (dla 

"data source scheme" - EGSP) lub identyfikator 

uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear 

Nederland  (dla "data source scheme - ECLR).

NECINL2A

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

NL0010391108

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać kod 

uczestnika w CBL (dla "data source scheme" - CEDE) 

lub identyfikator uczestnika CBL w Euroclear Bank ) 

dla "data source scheme" - ECLR

N/A

CEDELULL

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać kod 

uczestnika w CBL (dla "data source scheme" - CEDE) 

lub identyfikator uczestnika CBL w Euroclear Bank ) 

dla "data source scheme" - ECLR

N/A

ES0113900J37           

ES0105375002 

ES0148396007

CEDELULL

MGTCBEBE

BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym

O                                                                       
(Pole opcjonalne, jeśli jest podane 

wówczas jest przedmiotem 

matchingu. Musi zwierać konto na 

T2S a nie w loklanym CSD. W 

przeciwnym wypadku instrukcja 

zostanie odrzucona przez T2S)

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika Euroclear Bank
N/A



<BIC> M / O _________ <BIC> O _________

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> N/A _________ <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O* _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________

<BIC> N/A _________ <BIC> M / O _________

<DSSMmbId> M DTCYID <DSSMmbId> M / O DTCYID

 <PrtryId> N/A _________  <PrtryId> M / O _________

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O CEDE <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

<BIC> M / O _________ <BIC> O _________ O

<DSSMmbId> M / O ECLR <DSSMmbId> N/A _________ N/A

 <PrtryId> M / O _________  <PrtryId> O _________ O

AU0000198939

CEDELULL
Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
M

uwaga: dla papierów dłużnych nie podajemy ilości papierów (UNIT), lecz łączną wartość nominalną (FAMT)

N/A

CAETAU21

 *Nazwa i adres uczestnika CHESS podawany tylko 

w przypadku, gdy nie istnieje kod BIC. Zastosowanie 

opcji <PrtryId> w przypadku gdy kod BIC istnieje 

będzie powodować ryzyko naliczenia dodatkowych 

opłat za instrukcję oraz nie będzie gwarantować 

STP.

N/A

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

USU827061099 

US44853H1086

CEDELULL
Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
M N/A

DTCYUS33

W formacie <DSSMmbId> należy wpisać numer 

rachunku uczestnika DTC. Instrukcje nie wskazujące 

pełnego numeru konta mogą zostać nie 

zaakceptowane. Istnieje możliwość wskazania kodu 

uczestnika w <DSSMmbId> i numeru rachunku w 

<KDPWSafAcct>. Pole <KDPWSafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w 

połączeniu z formatem <DSSMmbId>.

O

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne.Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Jednakże, wielu 

amerykańskich kontrpartnerów wymaga wskazania rachunku 

beneficjenta, sta też zaleca się jego podawanie. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <DSSMmbId> lub <PrtryId>. W tej sekcji zaleca 

się przede wszystkim używnie <DSSMmbId>, formatu <BIC> jeśli 

numer konta nie istnieje a następnie nazwy jeśli nie istnieje kod 

BIC.

O

PTJMT0AE0001

CEDELULL
Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
M

MGTCBEBE
Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> 

lub <DSSMmbId> lub  <PrtryId> do wyboru.
M

*  Wskazanie sekcji <BuyrDtls>  jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie 

funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z 

formatem <BIC> lub <PrtryId>. 


