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BA0092Kód: PLKARTYAkronym:

B01

B02

B03

F01

F02

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Karta s hotovostní funkcí

Karta s funkcí  elektronických peněz

Karta s funkcí elektronických peněz aktivovaná

Debetní karty

Kreditní karty

Kód Název položky

Tuzemské i mezinárodní platební karty všech typů (klasické,
čipové , hybridní, virtuální) vydané  bankou nebo jinou
úvěrovou institucí, umožňující majiteli výběr hotovosti

 

Tuzemské i mezinárodní platební karty všech typů (čipové, v
případě multifunkčních karet i hybridní) vydané bankou,
resp. úvěrovou institucí, na níž jsou uchovávány
elektronické peníze, tj. peněžní hodnota vyjádřená
pohledávkou za vydavatelem elektronických peněz. Tato
peněžní hodnota je uchovávána na elektronickém zařízení
(médiu) a je vydaná proti přijetí peněžních prostředků,
jejichž hodnota není nižší než vydaná peněžní hodnota.
Peněžní hodnota na kartě je přitom přijímána jako platební
prostředek jinými subjekty než je emitent platební karty.

Tuzemské i mezinárodní platební karty  vydané bankou nebo
jinou úvěrovou institucí s funkcí elektronických peněz,
které byly aktivovány.  Za aktivovanou je považována karta,
která byla naplněna alespoň jednou elektronickými penězi. 

Tuzemské i mezinárodní platební karty vydané  bankou nebo
jinou úvěrovou institucí, u nichž jsou transakce zaúčtovány
bezprostředně poté, kdy banka obdrží zprávu o provedené
transakci.

Tuzemské i mezinárodní platební karty všech typů (klasické,
čipové a hybridní) vydané  bankou nebo jinou úvěrovou
institucí, u nichž jejich majitel nemusí uhradit své závazky
bezprostředně, ale má nárok na čerpání revolvingového úvěru
do sjednané výše.

Druhy a typy platebních karetNázev:

P0092 Druh/typ platební karty
Použití číselníku v parametrech:

Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém
bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich
platnosti.

Charakteristika:

Poznámka:
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BA0092Kód: PLKARTYAkronym:

F03

P01

P02

S_DRUHPK

T01

T02

T03

Charge karty

Tuzemské platební karty

Mezinárodní platební karty

Druhy platebních karet celkem

Klasické karty s magnetickým proužkem

Čipové karty

Hybridní karty

Kód Název položky

Tuzemské i mezinárodní platební karty všech typů (klasické,
čipové a hybridní) vydané  bankou nebo jinou úvěrovou
institucí, u nichž může jejich majitel čerpat úvěr , ale
svoje závazky musí uhradit bezprostředně  po obdržení
měsíčního výpisu od vydavatele platební karty. Jsou nazývány
též jako "karty s funkcí odloženého debetu".

Tuzemské platební karty všech druhů a typů  (kreditní,
debetní, charge, klasické, čipové a hybridní) vydané bankou
nebo jinou úvěrovou institucí pro použití na území ČR.

Mezinárodní platební karty všech druhů a typů  (kreditní,
debetní, charge, s hotovostní funkcí a s funkcí
elektronických peněz, klasické, čipové, hybridní, a
virtuální) vydané  bankou  nebo  jinou úvěrovou institucí
pro použití v ČR i v zahraničí.

Tuzemské i mezinárodní platební karty všech druhů (kreditní,
debetní, charge, s hotovostní funkcí, případně kombinované
s funkcí elektronických peněz),vydané bankou nebo jinou
úvěrovou institucí bankou vybavené magnetickým proužkem.

Magnetická karta nemusí pracovat v on-line režimu, tzn., že
nezobrazuje aktuální stav účetního zůstatku. Při čerpání  a
platbách kartou musí dojít ke spojení s bankou.

Tuzemské i mezinárodní platební karty všech druhů (kreditní,
debetní,  charge s hotovostní funkcí a s funkcí
elektronických peněz,) vydané bankou nebo jinou úvěrovou
institucí osazené čipem. Čipová karta zobrazuje aktuální
stav konta, odpadá přímé spojení s  bankou.

 

Tuzemské i mezinárodní hybridní/kombinované  karty všech
druhů  (kreditní, debetní, charge, s hotovostní funkcí a s
funkcí elektronických peněz,)  vydané bankou nebo jinou
úvěrovou institucí vybavené magnetickým proužkem a čipem.
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BA0092Kód: PLKARTYAkronym:

3.1 PlatnýStav: 02.01.2005Platnost od:
ČNBZdroj: Ing. Irena Zámečníková / odbor

418
Garant:

V01

Verze:

Virtuální karty

Kód Název položky

Tuzemské i mezinárodní virtuální karty s příslušnou funkcí
(kreditní, debetní, charge) vydané bankou nebo jinou
úvěrovou institucí. Jedná se o elektronické platební karty,
které fyzicky neexistují a jsou určeny pouze číslem karty.



Strana:Katalog Členění Číselníků 1/1

KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0092

Název členění

Kód: Druhy a typy platebních karetNázev:

CDRUHPK Druhy platebních karet 1.0 20 01.01.2005

Platnost od
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CDRUHPKKód: CDRUHPKAkronym:

Druhy platebních karetNázev:

Druhy a typy platebních karetPro Číselník:
Charakteristika:

BA0092

Položky:

S_DRUHPK - Druhy platebních karet celkem
    F01 - Debetní karty
    F02 - Kreditní karty
    F03 - Charge karty
    B02 - Karta s funkcí  elektronických peněz

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

BA0092

Název domény

Kód: Druhy a typy platebních karetNázev:

D_S_DRUHPK_1

ZPLATKART

Druhy platebních karet celkem

Platební karty

1.0

3.0

20

20

01.01.2005

01.01.2005

Platnost od
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D_S_DRUHPK_1

ZPLATKART

Kód:

Kód:

Druhy platebních karet celkem

Platební karty

Akronym:

Akronym:

1.0

3.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2005

01.01.2005

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
Debetní karty
Kreditní karty
Charge karty
Karta s hotovostní funkcí
Karta s funkcí  elektronických peněz
Karta s funkcí elektronických peněz aktivovaná
Tuzemské platební karty
Mezinárodní platební karty
Klasické karty s magnetickým proužkem
Čipové karty
Hybridní karty
Virtuální karty

Σ

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0092 - Druhy a typy platebních karet

BA0092 - Druhy a typy platebních karet

Druhy platebních karet celkem

Platební karty

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně
Název Členění Σ
Druhy platebních karet celkem CDRUHPK Σ

Výčet položek domény
Název
Debetní karty
Kreditní karty
Charge karty
Karta s funkcí  elektronických peněz

F01
F02
F03
B01
B02
B03
P01
P02
T01
T02
T03
V01

S_DRUHPK

F01
F02
F03
B02

Kód

Kód

Kód
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