
 

Платежі-Пакетний переказ – Перегляд пакетного файлу – Помилка 

 



Перегляд історії 

 



Перегляд помилок 

 



Відкрити 

 



Результат: бачимо перелік помилок. 

 



 

Стандартні помилки в CSV 
Описані у текстовому документі, після номеру строки з приміткою false 

Наприклад, 1.  false 

User 000XXXXXX00X not authorised for 
this transaction 

Необхідно перевірити налаштування клієнта в системі на відділенні: 
1. Ініціатор не прив'язаний до авторизатора; 
2. Встановлена невірна кількість авторизацій; 
3. Не встановлені/неправильно встановлені ліміти для даного типу операцій; 
4. Користувачеві не підв'язано/неправильно підв'язано дебетний рахунок. 

The File Serial No does not match with 
respect to file name 

Ім'я файлу не відповідає значенню у другій колонці файлу. Необхідно перейменувати 
файл або змінити дані в другій колонці. 

Value Date is Less Than Current Date 1й рядок, 7а колонка: неправильна дата валютування. Вкажіть поточну/майбутню дату. 

Invalid Value For Field - User Identity 
Некоректно вказано назву особи/компанії (1й рядок, 12а колонка). 
Назва  особи/компанії має бути латиницею, без пробілів та спеціальних символів. 
Максимальна довжина 10 знаків. 

Invalid Value For Field - Debit Account 
Narrative 

Занадто довге  або неправильне призначення платежу (дозволено не більше 30 
знаків). 

Invalid field format for Amount field 
Необхідно перевірити загальну суму по файлу (1й рядок, 6а  колонка) - можливо 
некоректно вказано роздільний знак між грн і коп (повинна бути кома: 100,00). 

Invalid Value For Field - Salary Head, It 
should be H 

Некоректно вказано значення «H» (1й рядок, 3я  колонка). 
У цьому полі повинна бути заголовна латинська літера «H». 

Number of Records in File is Not Equal 
Record Count in Header 

У першому рядку файлу невірно вказана загальна кількість співробітників, на яких 
перераховується заробітна плата. 

2. Invalid Credit Account Number 
Помилка у кредитному  рахунку (рахунок співробітника). 
У даному прикладі по рахунку співробітника №1 – 2й рядок по файлу в цілому.). 

Invalid Value For Field - Debit Account 
Branch Code 

1й рядок, 11а  колонка має містити перші три цифри номеру дебетного рахунку. 
Дані цифри означають номер відділення, в якому його відкрито. 
Наступні рядки НЕ заповнюються. 

31011 Total Record Amount is Not 
Equal to Total Amount in Header 

Сума у першому рядку не збігається із сумою усіх кредитів. 

Invalid file name.File Name must be 
Fxxx, where xxx is file serial no 

Некоректне ім’я файлу. Наприклад, F45csv.csv 
Має бути  Fxxx, де xxx – серійний номер файлу у черзі. 

File cannot be uploaded. Please try 
again later 

Необхідно перевірити  інтернет-з’єднання, відключити антивірус та мережевий екран 
та спробувати повторно завантажити файл. 

Invalid Value For Field - Default Number Не був проставлений «0» по колонці ПІБ. 

Destination Account (Internal Account) 
is Invalid 

Невірно вказаний внутрішній рахунок призначення платежу. 



 
 
 
 

Invalid Value For Field - Serial Number 
For Each Record 

Невірно вказаний номер отримувача у кожному рядку. 

Invalid Value For Field - Unique Record 
Of Employee. 

Невірно вказано значення поля унікального номера співробітника (колонка з). 

Invalid Value For Field - File Serial 
Number. 

Невірно вказано  значення поля серійного номера файлу (колонка 2) 

Invalid Value For Field - Column 4, 
Please enter character D 

Невірно вказано символ у колонці 4. Має бути літера D. 

Invalid Value For Field - Column 9, 
Please enter the number 

Невірно вказано символ у колонці 9. Має бути цифра 0. 
 

Invalid Value For Field - Credit Account 
Narrative. 

Занадто довге або неправильне призначення платежу (дозволено не більше 30 
знаків). 

Invalid Value For Field - Credit Amount Невірно вказано значення поля загальна сума погашення. 

Invalid Value For Field - File Date 
Creation. 

Невірно вказано значення поля  дата створення файлу. 

Source account Currency and 
Destination account currency is not 
same 

Різна валюта рахунків відправника та одержувача 

Invalid Account For Given Customer Id Невірно вказаний рахунок для користувача. 

Uploaded File does  not confrom to 
supported  format for this transaction 

1. CSV завантажений як DBF; 
2. Пробіл у назві компанії у структурі файлу; 
3. Дані знаходяться у непризначених для них колонках/полях; 
4. Довжина поля призначення платежу перевищує 30 символів; 
5. Неправильне кодування тексту у файлі. 



 

Стандартні помилки в DBF 
Описані у текстовому документі, після номеру строки з приміткою false 

Наприклад, 1. false 

Counterparty Name field lenght is 
Invalid 

Поле «Ім'я Контрагента» має неприпустиму довжину. 

Invalid Characters In Payment Details 

Просимо ознайомитись із інструкціями та шаблонами, а саме: 
1. Звернути увагу на довжину поля «Призначення платежу» - максимально 140 знаків; 
2. Звернути увагу на використання спеціальних символів у полях з деталями платежу 
(кавички, апострофи, знаки № та ін.). 

Payment Details field lenght is Invalid Неправильна довжина поля «Призначення платежу». 

Uploaded File does  not confrom to 
supported  format for this transaction 

Дебетний рахунок, що прописаний у файлі, був закритий, або редагується відділенням. 

Future Value Dated Funds Transfers 
are not allowed for the Upload Product 
Code. 

Платіж має майбутню дату валютування, що не дозволяється для даного типу платежу 
(DBF). Він не пройде; 

Uploaded File does  not confrom to 
supported  format for this transaction 

Є варіанти: 
 
1. Платіж має майбутню дату валютування, що не дозволяється для даного типу 
платежу (DBF). Він не пройде; 
2. Немає призначення платежу; 
3. Неправильний формат файлу або його розширення; 
4. Неправильне кодування тексту у файлі. 
5. Є зайві (пусті) строки 

2. false  Recipient id field lenght is 
Invalid 

Занадто довге ім’я отримувача. У даному випадку строка 2. 

false  Recipient id is Invalid 
Невірно вказане ім’я отримувача (можливо, використані недопустимі символи). У 
даному випадку строка 2. 


