LEI Direct
Wyszukiwanie kodu LEI
Sposób wyszukiwania informacji o partnerach biznesowych
Informacje z globalnej bazy danych LEI, jak również bazy danych LEI direct, uzyskuje się za pomocą
funkcji przeszukiwania LEI. Można w ten sposób uzyskać dostęp do wszystkich znajdujących się w
bazie danych wcześniej wydanych kodów LEI.
Wszystkie kody LEI wydane przez GS1 Germany wraz z danymi o firmach dostępne są w bazie danych
LEI direct. Informacje o kodach LEI wydanych na całym świecie (w tym przez GS1 Germany) znajdują
się w globalnej bazie danych.
Można, przykładowo, wprowadzić kod LEI w celu uzyskania informacji o partnerze biznesowym lub
sprawdzić dostępne informacje przypisane do własnego kodu LEI.
Można również pobrać całą, aktualizowaną codziennie, bazę danych oraz wprowadzane do niej
zmiany, w pliku LEI Common File Format (CFF), w formacie XML.
Przegląd informacji o statusie
Uzyskując dostęp do informacji LEI za pomocą funkcji przeszukiwania LEI w bazie danych GS1 lub w
globalnej bazie danych, otrzymają Państwo informacje o statusie dla każdej z firm i jej zestawu
danych.
Informacje o statusie w globalnej bazie danych LEI
ISSUED (NADANO KOD LEI)
Zweryfikowano wszystkie dane i przydzielono kod LEI. Oznacza to również, że zweryfikowano
wszystkie dane z zeszłego roku.
LAPSED (UPŁYNĄŁ CZAS)
Ostatnie sprawdzenie poprawności danych miało miejsce ponad rok temu, w związku z czym
omawiany zestaw danych LEI nie jest już aktualny.
MERGED (FUZJA PODMIOTU)
Podmiot zidentyfikowany tym kodem LEI przeszedł fuzję z innym podmiotem. W związku z tym,
niezależny podmiot prawny już nie istnieje.
RETIRED (PODMIOT NIE ISTNIEJE)
Podmiot zidentyfikowany tym kodem LEI już nie istnieje i nie przeszedł fuzji z innym podmiotem.

PENDING TRANSFER (W OCZEKIWANIU NA PRZENIESIENIE)
Dla tego numeru LEI złożono wniosek o przeniesienie do innej jednostki LOU. Po zakończeniu
przeniesienia kod LEI otrzyma status ISSUED (NADANO KOD LEI).
PENDING ARCHIVAL (W OCZEKIWANIU NA ARCHIWIZACJĘ)
Kod LEI zostanie niebawem przeniesiony do innej jednostki LOU.
DUPLICATE (DUPLIKAT)
Kod LEI dla podmiotu, dla którego inny kod LEI już istnieje. Jeden z kodów LEI zostanie uznany za
nieważny i otrzyma status DUPLICATE (DUPLIKAT).
ANNULLED (ANULOWANO)
Kod LEI został uznany za wadliwy lub nieważny po wydaniu.
Informacje o statusie w bazie danych LEI direct
NEW (NOWY)
Przedsiębiorstwo, fundusz lub podmiot prawny wystąpił o nadanie kodu LEI, ale kodu jeszcze nie
nadano. W związku z tym widoczna jest tylko nazwa jednostki, ale nie nowo nadany kod LEI.
ISSUED (NADANO KOD LEI)
Zweryfikowano wszystkie dane i przydzielono kod LEI. Oznacza to również, że zweryfikowano
wszystkie dane za zeszły rok.
PENDING CONFIRMATION (W OCZEKIWANIU NA POTWIERDZENIE)
Zestaw danych LEI jest aktualnie modyfikowany lub trwa właśnie roczny przegląd informacji. Po
zakończeniu przeglądu ustawiany jest inny status (np. ISSUED).
CONFIRMATION OVERDUE (PRZEKROCZONY CZAS OCZEKIWANIA NA POTWIERDZENIE)
Ostatnie sprawdzenie poprawności danych miało miejsce ponad rok temu, w związku z czym zestaw
danych LEI nie jest już aktualny.
TRANSFER PENDING (W OCZEKIWANIU NA PRZENIESIENIE)
Dla tego numeru LEI złożono wniosek o przeniesienie do innej jednostki LOU. Po zakończeniu
przeniesienia kod LEI otrzyma status ISSUED.
TRANSFERRED (PRZENIESIONO)
Zestaw danych LEI przeniesiono do innej jednostki LOU. Informacje o nowej jednostce LOU zostaną
wyświetlone w innym polu zestawieniach danych.
RETIRED (PODMIOT NIEAKTYWNY)
Podmiot, dla którego wydano ten kod LEI już nie jest aktywny. Data i powód zaprzestania aktywności
(np. rozwiązanie funduszu lub jego niewypłacalność) są wskazane w dodatkowych polach.
DUPLICATE (DUPLIKAT)
Kod LEI dla podmiotu, dla którego inny kod LEI już istnieje. Jeden z kodów LEI zostanie uznany za
nieważny i otrzyma status DUPLICATE (DUPLIKAT).

ANNULLED (ANULOWANO)
Zestaw danych LEI został uznany za wadliwy lub nieważny po opublikowaniu.
PENDING VALIDATION (W OCZEKIWANIU NA WERYFIKACJĘ)
Złożono wniosek o nadanie kodu LEI. Dane są aktualnie weryfikowane.
CANCELLED (ANULOWANO)
Nastąpiła rezygnacja z rejestracji kodu LEI zanim został on przydzielony. Zestaw danych LEI nie
zostanie opublikowany w tym stanie, jednak mogą się nim wymieniać jednostki LOU.

Czy masz pytania dotyczące kodu LEI (Legal Entity Identifier)?
Skontaktuj się z nami:
Od poniedziałku do piątku
8.00 – 17.30 (CET)
Aby skontaktować się z działem wsparcia skorzystaj z formularza kontaktowego.

