LEI direct
Wyszukiwanie kodów LEI
W ten sposób można znaleźć informacje o partnerach biznesowych
Pobieranie informacji z globalnej bazy danych LEI, a także z całej bezpośredniej bazy danych LEI za pomocą
wyszukiwania LEI. Oznacza to, że wszystkie wcześniej wydane numery LEI można uzyskać za pośrednictwem
tej bazy danych.
Oznacza to, że wszystkie wcześniej wydane numery LEI można uzyskać za pośrednictwem tej bazy danych.
Cała baza danych LEI wszystkich kodów LEI wydawanych na całym świecie (w tym tych wydanych przez GS1)
jest dostępna w globalnej bazie danych LEI.
Wprowadź, na przykład, kod LEI, aby pobrać informacje o swoim partnerze biznesowym lub sprawdź informacje
dostępne na podstawie własnych kodów LEI.
Możesz również pobrać całą bazę danych, która jest codziennie aktualizowana, a także zmienia się w formacie
Common File Format (CFF) LEI jako plik XML.

Przegląd informacji o statusie firmy
Po pobraniu informacji LEI za pomocą wyszukiwania LEI w bazie danych GS1 lub w globalnej bazie danych,
otrzymasz informacje o statusie dla każdego zestawu danych.

Informacje o statusie w globalnej bazie danych LEI
WYDANY
Wszystkie dane zostały zweryfikowane i przydzielono LEI. Oznacza to również, że wszystkie dane z ubiegłego
roku zostały zweryfikowane.
Wygasł
Ostatnim razem, gdy dane zostały sprawdzone pod kątem dokładności, było ponad rok temu, dlatego też ten
zbiór danych LEI nie jest już aktualny.
POŁĄCZONO
Podmiot tego kodu LEI połączył się z innym podmiotem. W związku z tym niezależny podmiot prawny już nie
istnieje.
Firma skończyła działalność.
Jednostka tego kodu LEI już nie istnieje i nie łączy się z innym podmiotem.
OCZEKUJĄCY TRANSFER
W przypadku tego kodu LEI zażądano przeniesienia do innej agencji wydającej (LOU). Po zakończeniu transferu
LEI otrzyma status WYDANO
Oczekiwanie na załatwienie/ w toku
Kod LEI zostanie wkrótce przekazany innej agencji wydającej (LOU).

DUPLIKAT

Kod LEI dla podmiotu, dla którego istniał już kod LEI. Jeden z kodów LEI zostanie uznany za
nieważny i otrzyma status DUPLIKAT
ANULOWANIE
Kod LEI został uznany za wadliwy lub nieważny po wydaniu.

Informacje o statusie wniosku w bezpośredniej bazie danych LEI
NOWY
Spółka, fundusz lub podmiot prawny prawa publicznego wystąpiły z wnioskiem o przyznanie kodu LEI, który nie
został jeszcze im przydzielony. Z tego powodu pojawia się tylko nazwa jednostki, ale jeszcze nie nowo
przydzielone LEI.
WYDANY
Wszystkie dane zostały zweryfikowane i przydzielono LEI. Oznacza to również, że wszystkie dane z ubiegłego
roku zostały zweryfikowane.
OCZEKUJE NA POTWIERDZENIE
Zestaw danych LEI jest obecnie zmieniany lub przeprowadzany jest coroczny przegląd informacji. Po
zakończeniu przeglądu ustawiony jest inny status (np. WYDANY).
Potwierdzenie może być nieaktualne
Ostatnim razem, gdy dane zostały sprawdzone pod kątem dokładności, było ponad rok temu, dlatego też ten
zbiór danych LEI nie jest już aktualny.
OCZEKUJĄCY TRANSFER
LEI, dla którego złożono wniosek o przeniesienie do innej agencji wydającej (LOU). Status zmieni się na ISSUED
po zakończeniu przesyłania.
PRZENIESIONY
Zbiór danych LEI został przekazany innej agencji wydającej (LOU). Informacje na temat nowej agencji
wystawiającej będą wyświetlane w innym polu zestawu danych.
Firma skończyła działalność.
Podmiot prawny, dla którego wydano LEI, nie jest już aktywny. Data i przyczyna braku aktywności (np.
Rozwiązanie funduszu lub niewypłacalność) są wskazane w dodatkowych polach.
DUPLIKAT
Kod LEI dla podmiotu, dla którego istniał już kod LEI. Jeden z kodów LEI zostanie uznany za nieważny i otrzyma
status DUPLIKAT
ANULOWANIE
Ten zestaw danych LEI został unieważniony po jego publikacji.
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OCZEKUJĄCE NA NADANIE NUMERU
Przesłano wniosek dotyczący LEI. Dane są obecnie weryfikowane.
ANULOWANY
Rezygnacja firmy z przydzielenia numeru LEI. Zbiór danych LEI nie zostanie opublikowany w tym stanie, ale
można go wymienić między agencjami wydającymi (LOU).

Masz pytania dotyczące identyfikatora podmiotu prawnego (LEI)?
Skontaktuj się z nami:
Skontaktuj się z naszą e-mailową pomocą w dowolnym momencie, korzystając z naszego formularza
kontaktowego.
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