Statistiky SBK – Popis obsahu, struktury a výklad použitých termínů
Statistiky SBK jsou zpracovávány a vydávány čtvrtletně na podkladě údajů členských bank SBK.
Popisují tedy oblast bankovních platebních karet vydávaných v ČR, z nebankovních systémů zahrnují
karty vydávané českou pobočkou Diners Club, karty American Express vydávané Komerční bankou
k účtům v Kč a karty vydávané společností CCS .
Nebankovní kreditní společnosti, vydávající úvěrové karty zatím údaje o svých kartách do statistik
SBK neposkytují.
Statistika je rozdělena do dvou základních skupin: Acquiring, tj. údaje o používání karet a Issuing tj.
data o vydaných kartách.
Acquiring
Mezinárodní odborný (angl.) termín pro proces zpracování transakcí provedených platební kartou
při placení v obchodě, nebo výběru hotovosti z bankomatu či v bance. Tato činnost je podmíněna
držením licence příslušné mezinárodní karetní asociace (MC, VISA, Amex, JCB)
Acquirer
Zpracovatelská banka s licenci mezinárodní asociace na uzavírání smluv s obchodníky. Pouze na
základě takové smlouvy mohou obchodníci přijímat k placení karty příslušné asociace. Zpracovatelská
banka hradí obchodníkovi platbu podle obdržených dat z terminálu, nebo předané účtenky. Uhrazený
obnos si následně vyžádá od banky která kartu vydala, ta jej pak zaúčtuje držiteli karty.
Údaje o transakcích v tabulce I. Acquiring se tedy týkají transakcí provedených u smluvních
obchodníků, v bankomatech a na přepážkách českých zpracovatelských bank (acquirerů)
kartami všech vydavatelů domácích i zahraničních, včetně karet acquirera (tzv. transakce „onus“). Jde tedy o údaje z pohledu zpracovatelů karetních transakcí.
Issuing
Mezinárodní odborný (angl.) termín pro proces vydávání a správy platebních karet.
Issuer
vydavatel platební karty
Údaje o transakcích v tabulce II. Issuing zachycují všechny transakce provedené kartami
českých vydavatelů kdekoliv, tedy jak v ČR, tak v zahraničí. Zahrnují opět i transakce „on-us“.
Jde tedy o údaje z pohledu vydavatelů karet.
ATM (Automated Teller Machine)
zkratka mezinárodního (angl.) výrazu pro bankomat.
ATM Off-site
Bankomat umístěný mimo bankovní budovu
POS (Point of Sale, Point of Service)
zkratka mezinárodního (angl.) výrazu pro obchodní místo přijímající kartu k placení za zboží nebo
služby
EFT POS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale)
zkratka mezinárodního (angl.) výrazu pro elektronický platební terminál umožňující přečíst data z karty
a odeslat data o transakci zpracovateli (acquirerovi)
Cash Advance
výběr hotovosti u bankovní přepážky na základě předložení platební karty. Může být, stejně jako
platba v obchodě, realizován na platebním terminálu (EFT POS), nebo vystavením papírového
dokladu - účtenky (Sale Slip).
Debetní karta
platební karta vydaná k účtu, umožňující čerpat výhradně prostředky uložené na tomto účtu,
výjimečně s povoleným překročením zůstatku o tzv. povolený debet, který se však úročí zvláštní
(vyšší) sazbou.

Kreditní karta
platební karta sloužící k čerpání předem projednaného úvěru, s individuálně stanovenými podmínkami
splácení.
Charge karta
kreditní karta s pevně stanovenou (obvykle měsíční) lhůtou splacení úvěrového čerpání.
Čipová karta
karta se zabudovanou mikroelektronickou součástkou (čipem), obsahující paměťové obvody, procesor
a další obvody umožňující záznam dat a komunikaci s terminály.
Hybridní karta
karta vybavená jak magnetickým proužkem, tak čipem
Virtuální karta
platební karta existující pouze ve formě čísla, určená pro použití v elektronickém prostředí (např.
k placení na internetu). Nemá fyzickou (plastovou) reprezentaci, nemůže tedy být použita (event.
zneužita) ve fyzickém obchodě nebo bankomatu.
Služební karta
platební karta vydaná k účtu organizace, sloužící výhradně k úhradě služebních výdajů

