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BA0093Kód: SMLSLUAkronym:
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10
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30

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Účty s vydanými platebními kartami

Účty s  přístupem  přes PC

Účty s přístupem  přes telefon

Účty s  platebními kartami a přístupem přes PC

Účty s  platebními kartami a  přístupem přes telefon

Účty s přístupem přes PC a telefon

Kód Název položky

Bankovní účty, ke kterým má majitel účtu uzavřenu  pouze
smlouvu o vydání a používání platební karty., bez  ohledu na
to, zda je karta opravdu používána. Zahrnuje i možnosti
přístupu k účtu přes přepážku.

Bankovní účty, ke kterým má majitel účtu uzavřenu  pouze
smlouvu o možnosti přístupu ke svému účtu prostřednictvím PC
(zahrnuje homebanking a internetové bankovnictví).  Nezávisí
na  tom, zda je PC k obsluze účtu skutečně využíváno.
Zahrnuje i možnosti přístupu k účtu přes přepážku.

Bankovní účty, ke kterým má majitel účtu uzavřenu pouze
smlouvu o možnosti přístupu ke svému účtu prostřednictvím
telefonu - pevné linky nebo mobilního telefonu nebo faxu
(telefonní a mobilní bankovnictví) bez  ohledu na to, zda je
telefon nebo fax k  obsluze účtu skutečně využíván. Zahrnuje
i možnosti přístupu k účtu přes přepážku.

Bankovní účty, ke kterým má majitel účtu uzavřenu  jak
smlouvu o vydání a používání platební karty tak smlouvu  o
možnosti přístupu ke svému účtu prostřednictvím PC, bez
ohledu na to, zda je karta nebo PC skutečně využíváno.
Zahrnuje i možnosti přístupu k účtu přes přepážku.

Bankovní účty, ke kterým má majitel účtu uzavřenu  jak
smlouvu o vydání a používání platební karty tak  smlouvu o
možnosti přístupu ke svému účtu prostřednictvím telefonu
nebo faxu, bez  ohledu na to, zda je karta nebo telefon či
fax skutečně využíván. Zahrnuje i možnosti přístupu k účtu
přes přepážku.

Bankovní účty, ke kterým má majitel účtu uzavřenu jak
smlouvu o možnosti přístupu ke svému účtu prostřednictvím PC
tak smlouvu o možnosti přístupu ke svému účtu
prostřednictvím telefonu nebo faxu, bez  ohledu na to, zda
je PC nebo telefon či fax skutečně využíván.  Zahrnuje i
možnosti přístupu k účtu přes přepážku.

Členění účtů podle způsobů obsluhyNázev:

P0093 Způsob obsluhy  bankovního účtu
Použití číselníku v parametrech:

Klasifikace bankovních účtů podle možných způsobů jejich obsluhy (resp. přístupu
k účtům) stanovených ve smlouvě uzavřené klientem s bankou.
Charakteristika:

Poznámka:
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění
BA0093

Název členění
Kód: Členění účtů podle způsobů obsluhyNázev:

CPUCTU Počet účtů vedených bankou 1.0 20 01.01.2004

Platnost od



Popis Členění ČÍS Strana:1/1

CPUCTUKód: CPUCTUAkronym:

Počet účtů vedených bankouNázev:

Členění účtů podle způsobů obsluhyPro Číselník:
Charakteristika:

BA0093

Položky:

S_PUCTU - Souhrn za  účty s elektronickou a klasickou obsluhou
    05 - Účty s vydanými platebními kartami
    10 - Účty s  přístupem  přes PC
    15 - Účty s přístupem  přes telefon
    20 - Účty s  platebními kartami a přístupem přes PC
    25 - Účty s  platebními kartami a  přístupem přes telefon
    30 - Účty s přístupem přes PC a telefon
    35 - Účty s platebními kartami a přístupem přes PC a telefon
    40 - Účty bez elektronické obsluhy klientem

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od

Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0093

Název domény

Kód: Členění účtů podle způsobů obsluhyNázev:

D_S_PUCTU1

ZSEKOB

Počet účtů vedených bankou
Souhrn za účty s elektronickou a klasickou obsluhou

1.0

1.0

20

20

01.01.2004

01.01.2004

Platnost od
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D_S_PUCTU1

ZSEKOB

Kód:

Kód:

Počet účtů vedených bankou

ZSEKOB

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

Výčet položek domény
Název Členění
Souhrn za  účty s elektronickou a klasickou
obsluhou
Účty s vydanými platebními kartami
Účty s  přístupem  přes PC
Účty s přístupem  přes telefon
Účty s  platebními kartami a přístupem přes PC
Účty s  platebními kartami a  přístupem přes
telefon
Účty s přístupem přes PC a telefon
Účty s platebními kartami a přístupem přes PC a
telefon
Účty bez elektronické obsluhy klientem

CPUCTU

CPUCTU
CPUCTU
CPUCTU
CPUCTU
CPUCTU

CPUCTU
CPUCTU

CPUCTU

Σ
Σ

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0093 - Členění účtů podle způsobů obsluhy

BA0093 - Členění účtů podle způsobů obsluhy

Počet účtů vedených bankou

Souhrn za účty s elektronickou a klasickou obsluhou

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně
Název Členění Σ
Souhrn za  účty s elektronickou a klasickou
obsluhou

CPUCTU Σ

Výčet položek domény
Název
Účty s vydanými platebními kartami
Účty s  přístupem  přes PC
Účty s přístupem  přes telefon
Účty s  platebními kartami a přístupem přes PC
Účty s  platebními kartami a  přístupem přes telefon
Účty s přístupem přes PC a telefon
Účty s platebními kartami a přístupem přes PC a telefon
Účty bez elektronické obsluhy klientem

S_PUCTU

 05
 10
 15
 20
 25

 30
 35

 40

S_PUCTU

05
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15
20
25
30
35
40

Kód

Kód

Kód
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