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BA0078Kód: DISTRKANAkronym:

01

02

03

04

05

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Homebanking klasický

Homebanking po internetu

Internetové bankovnictví

Telefonní bankovnictví

Mobilní bankovnictví

Kód Název položky

Elektronický platební styk uskutečňovaný prosřednictvím
diskety nebo modemu a telefonní linky pevné nebo pronajaté s
využitím PC klienta se speciálním programovým vybavením.

Elektronický platební styk (přenos homebankingových dat,
aktivní a pasivní operace s účtem klienta - datová
komunikace klienta s bankou) uskutečňovaný prostřednictvím
internetové sítě. Komunikace s bankou je vázána buď na
konktrétní PC nebo je možné použít jakékoliv PC napojené na
internet.

Je založeno na trojstranném spojení: klient - obchodník -
banka.
Objednání zboží a služeb a platby za objednané zboží a
služby prováděné platební kartou - inkasem z účtu -
prostřednictvím internetu při použití CET protokolů
(certifikáty a šifrovací klíče k ověření klienta). Možnost
použití jakéhokoliv PC napojeného na internet.

Komunikace klienta s bankou prostřednictvím telefonu (pevné
linky nebo mobilu-hlasová nebo digitální/datová komunikace)
nebo komunikace klienta prostřednictvím faxu. Hlasová
komunikace může být buď s pracovníkem banky v call-centru
nebo s automatickým odpovídacím systémem (IVR).
Call centrum je místo, odkud probíhá komunikace s klientem.

Datová komunikace klienta s bankou prostřednictvím mobilního
zařízení (GSM).
GSM banking - komunikace mezi bankou a klientem, která
probíhá prostřednictvím kódovaných a šifrovaných SMS
(krátkých textových zpráv) s využitím WAP protokolu a SIM
karty.
WAP - protokol, který umožňuje spojení mobilního telefonu se
sítí internet. Bezpečnost je zajišťována elektronickým
klíčem. 
SIM Toolkit technologie  - po vložení speciální karty dojde
k rozšíření menu telefonu.

Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictvíNázev:

P0178
P0179

Kanál elektronického bankovnictví
Způsob provedení transakce na bankovním účtu

Použití číselníku v parametrech:

Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického a klasického  bankovnictví.
Charakteristika:

Poznámka:
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BA0078Kód: DISTRKANAkronym:
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S_BANVYKB

S_HOMEB

S_HOMEINTE

S_PLATKAR

S_TELMOB

Samoobslužné zóny

Bankomaty vykaz. banky v samoobslužných zónách

Bankomaty vykaz. banky mimo samoobslužné zóny

Smlouvy uzavřené s obchodníky

Bankomaty  jiné banky

Operace bez elektronické obluhy klientem

Bankomaty vykazující banky

Homebanking

Homebanking a internetové bankovnictcí

Použití platební karty

Telefonní a mobilní bankovnictví

Kód Název položky

Samoobslužná místa vybavená kromě bankomatů i transakčními,
výpisovými, info, směnárenskými a jinými terminály. Jedná se
o místa, která jsou jak pod uzavřením (vstup na kartu), tak
i volně přístupná v části haly v pobočkách a která mají
kromě bankomatů (ATM) i jiný terminál nebo pouze jiné
terminály.

Bankomaty vykazující banky zřízené a provozované v
samoobslužných zónách.

Bankomaty vykazující banky zřízené a provozované mimo
samoobslužné zóny.

Smlouvy uzavřené s obchodníky, na jejichž základě banka
zřídila danému obchodníkovi terminál, prostřednictvím
kterého je možno platit za zboží a služby platebními
kartami.

Bankomaty jiné banky zřízené a provozované jak v
samoobslužných zónách, tak mimo samoobslužné zóny
(nezahrnují bankomaty vykazující banky).

Operace bez elektronické obsluhy klientem realizované
zpravidla na pobočkách banky (na přepážce nebo jinou formou
osobního styku pracovníka banky s klientem)  nebo na jiných
obchodních místech banky včetně výběru hotovosti na přepážce
s použitím platební karty. Zahrnují i platby realizované
pomocí šeku s tiskem embosované platební karty nebo
klasického šeku a platby nebo výběry realizované pomocí
poštovní poukázky..

Bankomaty vykazující banky zřízené a provozované jak
samostatně, tak v samoobslužných zónách.

Bezdokladový elektronický platební styk umožňující přístup k
účtu klienta prostřednictvím samostatného paměťového média ,
PC klienta (se speciálním SW ) nebo sítě internet pro
provádění aktivních a pasivních operací. Komunikace s bankou
je vázána buď na konkrétní PC nebo je možné použít jakékoliv
PC napojené na internet. Komunikace a podepisování může
probíhat hromadným způsobem. Aktivní operace = platební
příkazy, pasivní operace = výpisy, zůstatek a historie účtu.
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2.0 PlatnýStav: 01.01.2004Platnost od:
ČNBZdroj: Ing. Irena Zámečníková / odbor

418
Garant:

S_VYBKAN

Verze:

Vybrané distribuční kanály el. bankovnictví

Kód Název položky
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0078

Název členění

Kód: Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictvíNázev:

C_DISKAN Distribuční kanály elektronického bankovnictví 2.0 20 01.01.2004

Platnost od
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C_DISKANKód: C_DISKANAkronym:
Distribuční kanály elektronického bankovnictvíNázev:

Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictvíPro Číselník:
Charakteristika:
BA0078

Položky:
S_VYBKAN - Vybrané distribuční kanály el. bankovnictví
    S_HOMEINTE - Homebanking a internetové bankovnictcí
        S_HOMEB - Homebanking
            01 - Homebanking klasický
            02 - Homebanking po internetu
        03 - Internetové bankovnictví
    S_TELMOB - Telefonní a mobilní bankovnictví
        04 - Telefonní bankovnictví
        05 - Mobilní bankovnictví
    S_PLATKAR - Použití platební karty
        S_BANVYKB - Bankomaty vykazující banky
            07 - Bankomaty vykaz. banky v samoobslužných zónách
            08 - Bankomaty vykaz. banky mimo samoobslužné zóny
        09 - Smlouvy uzavřené s obchodníky
        10 - Bankomaty  jiné banky
    11 - Operace bez elektronické obluhy klientem

Kód - Název

2.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:
Verze:
Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0078

Název domény

Kód: Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictvíNázev:

D_S_BANVYKB1

D_S_BANVYKB2

D_S_HOMEB1

D_S_HOMEINTE1

D_S_PLATKAR1

D_S_TELMOB1

D_S_VYBKAN1

ZDISKAN

ZOBSBU

Bankomaty vykazující banky

Bankomaty vykazující banky

Homebanking

Homebanking a internetové bankovnictcí

Použití platební karty

Telefonní a mobilní bankovnictví

Vybrané disktribuční kanály el. bakovnictví

Distribuční kanály elektronického bankovnictví

Distribuční kanály pro obsluhu bankovních účtů

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.01.2002

01.01.2004

01.01.2002

01.01.2004

01.01.2004

01.01.2004

01.01.2004

01.01.2004

01.01.2004

Platnost od
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D_S_BANVYKB1

D_S_BANVYKB2

Kód:

Kód:

Bankomaty vykazující banky

Bankomaty vykazující banky

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2002

01.01.2004

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

/ 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

Bankomaty vykazující banky

Bankomaty vykazující banky

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_BANVYKB - Bankomaty vykazující banky C_DISKAN �

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

07 - Bankomaty vykaz. banky v samoobslužných zónách
08 - Bankomaty vykaz. banky mimo samoobslužné zóny

07 - Bankomaty vykaz. banky v samoobslužných zónách
08 - Bankomaty vykaz. banky mimo samoobslužné zóny
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D_S_HOMEB1

D_S_HOMEINTE1

Kód:

Kód:

Homebanking

Homebanking a internetové bankovnictcí

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2002

01.01.2004

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

/ 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

Homebanking

Homebanking a internetové bankovnictcí

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_HOMEB - Homebanking

S_HOMEINTE - Homebanking a internetové bankovnictcí

C_DISKAN

C_DISKAN

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

01 - Homebanking klasický
02 - Homebanking po internetu

S_HOMEB - Homebanking
03 - Internetové bankovnictví
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D_S_PLATKAR1

D_S_TELMOB1

Kód:

Kód:

Použití platební karty

Telefonní a mobilní bankovnictví

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2004

01.01.2004

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

/ 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

Použití platební karty

Telefonní a mobilní bankovnictví

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_PLATKAR - Použití platební karty

S_TELMOB - Telefonní a mobilní bankovnictví

C_DISKAN

C_DISKAN

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

S_BANVYKB - Bankomaty vykazující banky
S_BANVYKB - Bankomaty vykazující banky
09 - Smlouvy uzavřené s obchodníky
10 - Bankomaty  jiné banky

04 - Telefonní bankovnictví
05 - Mobilní bankovnictví
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D_S_VYBKAN1

ZDISKAN

Kód:

Kód:

Vybrané disktribuční kanály el. bakovnictví

ZDISKAN

Akronym:

Akronym:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2004

01.01.2004

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

/ 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Výčet položek domény:
Položka Členění
S_HOMEB - Homebanking
 01 - Homebanking klasický
 02 - Homebanking po internetu
03 - Internetové bankovnictví
04 - Telefonní bankovnictví
05 - Mobilní bankovnictví
S_BANVYKB - Bankomaty vykazující banky
 07 - Bankomaty vykaz. banky v samoobslužných zónách
 08 - Bankomaty vykaz. banky mimo samoobslužné zóny
09 - Smlouvy uzavřené s obchodníky
06 - Samoobslužné zóny

C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN

�

�

�

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

Vybrané disktribuční kanály el. bakovnictví

Distribuční kanály elektronického bankovnictví

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:
Položka Členění �

S_VYBKAN - Vybrané distribuční kanály el. bankovnictví C_DISKAN �

Výčet položek domény:
Položka
S_HOMEINTE - Homebanking a internetové bankovnictcí
S_TELMOB - Telefonní a mobilní bankovnictví
S_PLATKAR - Použití platební karty
11 - Operace bez elektronické obluhy klientem
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ZOBSBUKód:

ZOBSBUAkronym:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2004Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka:

Výčet položek domény:
Položka Členění
S_HOMEINTE - Homebanking a internetové bankovnictcí
S_TELMOB - Telefonní a mobilní bankovnictví
S_PLATKAR - Použití platební karty
11 - Operace bez elektronické obluhy klientem

C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN
C_DISKAN

�

Odvozena z číselníku:
BA0078 - Distribuční kanály elektronického a  klasického bankovnictví

Distribuční kanály pro obsluhu bankovních účtůNázev:

Charakteristika:
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