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7/2021
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 21. júna 2021
o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,
inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických
peňazí na štatistické účely
Národná banka Slovenska podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) a ods. 2 písm. b) a c) zákona
č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
(1) Výkazy predkladané platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,
inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí
(ďalej len „poskytovateľ platobných služieb“) sú tieto:
Označenie výkazu
a) Ps (NBS) 04-02
b) Ps (NBS) 05-02
c) Ps (NBS) 06-02
d) Ps (NBS) 07-02
e) Ps (NBS) 08-02

f) Ps (NBS) 09-04
g) Pb (NBS) 12-12
h) Pb (NBS) 13-04

Názov výkazu
Polročný výkaz o účtoch,
Polročný výkaz o kartách, termináloch a transakciách podľa
typu terminálu,
Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných
platobných transakciách (úhrady a inkasá),
Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných
platobných transakciách viazaných na kartu,
Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných
platobných transakciách (hotovosť, elektronické peniaze
a ostatné),
Štvrťročný výkaz o platobných transakciách,
Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými
kartami,
Štvrťročný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými
kartami podľa krajín.

(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 8; súčasťou príloh sú aj
vysvetlivky na vypracúvanie týchto výkazov.
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§2
(1) Výkazy poskytovateľov platobných služieb podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:

Označenie výkazu

Periodicita
predkladania

a) Ps (NBS) 04-02 polročne
b) Ps (NBS) 05-02 polročne
c) Ps (NBS) 06-02 polročne
d) Ps (NBS) 07-02 polročne
e) Ps (NBS) 08-02 polročne
f) Ps (NBS) 09-04 štvrťročne
g) Pb (NBS) 12-12 mesačne
h) Pb (NBS) 13-04 štvrťročne

Termín predkladania
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
tretieho mesiaca po uplynutí polroka
do posledného kalendárneho dňa
mesiaca nasledujúceho po uplynutí
štvrťroka
do posledného kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca
do posledného kalendárneho dňa
mesiaca nasledujúceho po uplynutí
štvrťroka

Forma
a spôsob
predkladania
elektronicky,
elektronicky,
elektronicky,
elektronicky,
elektronicky,
elektronicky,

elektronicky,
elektronicky.

(2) Elektronickým predkladaním výkazov podľa odseku 1 je predkladanie výkazov
prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
§3
Toto opatrenie sa nevzťahuje na banku alebo pobočku zahraničnej banky, ktorá je
poskytovateľom platobných služieb alebo vydavateľom elektronických peňazí.
§4
Výkazy za rok 2021, ktoré sa predkladajú v roku 2022, sa zostavia a predložia podľa
právneho predpisu účinného do 31. decembra 2021.
§5
(1)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až e) sa po prvýkrát zostavia za prvý polrok 2022
a predložia sa do 30. septembra 2022.
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(2)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa po prvýkrát zostaví za prvý štvrťrok 2022
a predloží sa do 30. apríla 2022.
(3)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. g) sa po prvýkrát zostaví za január 2022 a predloží sa
do 28. februára 2022.
(4)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. h) sa po prvýkrát zostaví za prvý štvrťrok 2022
a predloží sa do 30. apríla 2022.
§6
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 22/2014
o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,
inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na
štatistické účely (oznámenie č. 350/2014 Z. z.) v znení opatrenia z 1. decembra 2015 č. 24/2015
(oznámenie č. 33/2016 Z. z.) a opatrenia z 28. novembra 2017 č. 12/2017 (oznámenie
č. 313/2017 Z. z.).
§7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Peter Kažimír v. r.
guvernér

Vydávajúci odbor:

odbor štatistiky

tel. č.: + 421 2 5787 2690
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Údaj
b

Vklady splatné na požiadanie
v tom: Vklady splatné na požiadanie, dostupné prostredníctvom internetu alebo osobného počítača
Prevoditeľné vklady splatné na požiadanie
z toho: Prevoditeľné vklady na požiadanie, dostupné prostredníctvom internetu alebo osobného počítača
Platobné účty
Zostatková hodnota elektronických peňazí
Počet účtov elektronických peňazí
Počet obchodných miest

Č. r.

a

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
3.
4.
5.

Účty

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

Polročný výkaz o účtoch

VZOR

1

Počet

2

Hodnota

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Príloha č. 1 k opatreniu č. 7/2021
Ps (NBS) 04 - 02
Strana: 1/2
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a
6.

Č. r.

Krajina
protistrany
1

2

AISP - počet klientov

(počty v kusoch)

3

ASPSP - počet účtov, ku ktorým má prístup AISP

Počet klientov AISP a počet účtov ASPSP sprístupnených AISP

Strana: 2/2

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 04-02
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.

2.

Údaje sa vykazujú polročne rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa
nevykazujú za pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.

3. Časti vyznačené vo výkaze sivou farbou sa nevypĺňajú.
4. Uvádza sa celkový počet a hodnota účtov. Hodnota sa uvádza v celých eurách.
5.

Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro, sa použije referenčný výmenný
kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov
v cudzej mene použitý na transakciu vyhlásený Európskou centrálnou bankou.

6.

Údaje sa uvádzajú za inštitúciu so sídlom na území Slovenskej republiky. Nezahŕňajú sa
sektory S.121 centrálna banka a S.122 ostatné peňažné finančné inštitúcie.

7.

V riadku č. 1 sa uvádza celkový počet a hodnota na prevoditeľných účtoch a jednodňových
úverových účtoch.

8.

V riadku č. 1.1 sa osobitne uvádza počet a hodnota na účtoch sprístupnených cez elektronické
zariadenie, napríklad internet banking a home banking, z počtu a hodnoty účtov uvedených
v riadku č. 1.

9. V riadku č. 1.2 sa uvádza počet a hodnota na účtoch prevoditeľných prostriedkov z počtu a
hodnoty účtov uvedených v riadku č. 1.
10. V riadku č. 1.2.1 sa uvádza počet a hodnota na účtoch sprístupnených cez elektronické
zariadenie, napríklad internet banking a home banking, z počtu a hodnoty účtov uvedených
v riadku č. 1.2.
11. V riadku č. 2 sa uvádza celkový počet a hodnota na platobných účtoch.
12. V riadku č. 3 sa uvádza zostatková hodnota na nástrojoch na uloženie elektronických peňazí
vydaných emitentmi elektronických peňazí.
13. V riadku č. 4 sa uvádza celkový počet účtov elektronických peňazí.
14. V riadku č. 5 sa uvádza počet obchodných miest.
15. V riadku č. 6 sa uvádza počet klientov poskytovateľov platobných služieb informovania o účte
a počet účtov poskytovateľov platobných služieb spravujúcich účet, ku ktorým má prístup
poskytovateľ platobných služieb informovania o účte, v členení podľa krajín zo zoskupenia IS
ŠZP CK044GEO3.
16. Použité skratky
Č. r.

-

číslo riadku

AISP

-

poskytovateľ platobných služieb informovania o účte

ASPSP

-

poskytovateľ platobných služieb spravujúcich účet

IS ŠZP

-

informačný systém Štatistický zberový portál.
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13

3.2.

karty s funkciou bezkontaktnej platby

Karty s hotovostnou funkciou
Karty s funkciou elektronických peňazí
Karty, na ktorých môžu byť priamo uložené elektronické peniaze
z toho: karty s funkciou elektronických peňazí, na ktoré boli aspoň raz pripísané elektronické peniaze
Karty, ktoré umožňujú prístup k elektronickým peniazom uloženým na účtoch elektronických peňazí
Celkový počet kariet (bez ohľadu na počet funkcií karty)
z toho: karty s kombináciou debetnej funkcie, hotovostnej funkcie a funkcie elektronických peňazí

1

a

1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
3.
3.1.

Údaj

Č. r.

Funkcie kariet

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

Polročný výkaz o kartách, termináloch a transakciách podľa typu terminálu

VZOR

2

Počet

(počty v kusoch)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Príloha č. 2 k opatreniu č. 7/2021
Ps (NBS) 05 - 02
Strana: 1/4
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Typ karty

1

Č. r.

a
4.

2

Typ kartovej platobnej schémy

Karty s platobnou funkciou
3

Počet

(počty v kusoch)

Strana: 2/4

15

Typ zariadenia
2

Krajina umiestnenia terminálu

1

Č. r.

a
5.

Terminály poskytnuté rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb

Strana: 3/4

3

Počet zariadení

(počty v kusoch)

16

a
6.

Č. r.

Krajina zriaďovateľa
terminálu
2

Krajina umiestnenia
terminálu

1

Platobné transakcie členené podľa typu terminálu

3

4

5

Krajina vydavateľa karty Typ transakcie Typ zariadenia
6

Počet
7

Hodnota

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Strana: 4/4

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 05-02
1.

Kartou sa rozumie platobná karta podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.

3.

Údaje sa vykazujú polročne rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje
sa nevykazujú za pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.

4.

Uvádza sa celkový počet kariet, terminálov a počet a hodnota transakcií podľa typu terminálu.
Hodnota sa uvádza v celých eurách.

5.

V riadku č. 1 sa uvádza celkový počet kariet v obehu, ktorými sa uskutočňujú vklady a výbery
hotovosti, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania.

6.

V riadku č. 2 sa uvádza celkový počet vydaných kariet s funkciou elektronických peňazí.

7.

V riadku č. 2.1 sa uvádza celkový počet vydaných kariet, na ktorých sú elektronické peniaze
uchovávané priamo, vrátane predplatených kariet uchovávajúcich elektronické peniaze
priamo.

8.

V riadku č. 2.1.1 sa uvádza celkový počet vydaných kariet s funkciou elektronických peňazí,
na ktorých boli aspoň raz pripísané elektronické peniaze.

9.

V riadku č. 2.2 sa uvádza celkový počet vydaných kariet, ktoré umožňujú prístup
k elektronickým peniazom uloženým na účtoch elektronických peňazí, vrátane predplatených
kariet umožňujúcich takýto prístup.
Predplatenou kartou sa rozumie na účely tohto výkazu karta, na ktorej sú uchovávané
elektronické peniaze priamo, alebo ktorá umožňuje prístup k elektronickým peniazom
na účtoch elektronických peňazí.

10. V riadku č. 3 sa uvádza celkový počet platných vydaných kariet v obehu, ktorými
sa uskutočňujú platby, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania a okrem kariet iba
s funkciou elektronických peňazí.
11. V riadku č. 3.1 sa uvádza celkový počet debetných kariet s hotovostnou funkciou a funkciou
elektronických peňazí.
12. V riadku č. 3.2 sa uvádza celkový počet kariet s funkciou bezkontaktnej platby.
13. V riadku č. 4 sa uvádza počet kariet s platobnou funkciou. Príslušný kód pre typ karty
sa uvádza zo zoskupenia IS ŠZP CK066PS5 a pre typ kartovej platobnej schémy
z CK191PS_5.
14. V riadkoch č. 1 a č. 4 sa karty zarátavajú v závislosti od funkcie kariet, ktoré spĺňajú.
Ak karty spĺňajú obidve funkcie, zarátavajú sa do obidvoch riadkov.
15. V riadku č. 5 sa uvádza počet terminálov poskytnutých rezidentskými poskytovateľmi
platobných služieb. Príslušný kód pre krajinu umiestnenia terminálu sa uvádza
zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3 a pre typ zariadenia zo zoskupenia CK193PS_5.

17

16. V riadku č. 6 sa uvádza počet a hodnota platobných transakcií členených podľa typu terminálu.
Príslušný kód pre krajinu umiestnenia terminálu sa uvádza zo zoskupenia IS ŠZP
CK044GEO3, pre krajinu zriaďovateľa terminálu zo zoskupenia CK044Z04, pre krajinu
vydavateľa karty zo zoskupenia CK044Z04, pre typ transakcie zo zoskupenia CK065PS_5
a pre typ zariadenia zo zoskupenia CK193PS_5_2.
17. Počet vydaných kariet sa uvádza z hľadiska vydavateľa vykazujúcej inštitúcie bez ohľadu na
rezidenciu držiteľa karty alebo účtu, ku ktorému je karta vydaná.
18. Použité skratky
Č. r.
IS ŠZP

-

číslo riadku
informačný systém Štatistický zberový portál.

18

19

a
1.

Č. r.

1

2

3

Iniciácia v
Krajina
Spôsob iniciácie
súbore alebo
protistrany
transakcie
jednotlivo

Úhrady

4

Typ
zariadenia
5

Typ platobnej
schémy
6

Autentifikácia

7

Dôvod nie silnej
autentifikácie

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

8

Predmet
činnosti

Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách (úhrady a inkasá)

VZOR

9

Údajový typ

10

Typ
podvodov
11

Počet
12

Hodnota

Platobné transakcie

13

Počet

14

Hodnota

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Príloha č. 3 k opatreniu č. 7/2021
Ps (NBS) 06 - 02
Strana: 1/2

20

a
2.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

Inkasá

2

Spôsob iniciácie
transakcie

3

4

Iniciácia v súbore Typ platobnej
alebo jednotlivo
schémy
5

Údajový typ

6

Typ podvodov

11

12

Hodnota

Platobné transakcie
Počet

Strana: 2/2

13

Počet
14

Hodnota

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 06-02
1. V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.
2. Údaje sa vykazujú rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa nevykazujú
za pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.
3. Údaje za vykazujú polročne, a to len za tie položky, ktoré sú relevantné za dané obdobie.
Podvodné transakcie sa vykazujú za obdobie, v ktorom sa poskytovateľ platobných služieb o
nich dozvedel.
4. Uvádza sa celkový počet a hodnota odoslaných platobných transakcií a podvodných
platobných transakcií. Hodnota sa uvádza v celých eurách. Transakcie medzi poskytovateľmi
platobných služieb a transakcie vo vlastnom mene inštitúcie sa nezahŕňajú.
5. Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro, sa použije referenčný výmenný
kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov
v cudzej mene použitý na transakciu vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
6. Uvádza sa celkový počet a hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých
cudzích menách prepočítaných podľa bodu 5. Pri odoslaných transakciách sa cezhraničné
transakcie započítavajú v tej krajine, z ktorej transakcia pochádza.
7. Výkaz je rozdelený na dve časti, a to časť „Úhrady“ a časť „Inkasá“.
8. Úhrady
a) úhradou sa na účely tohto výkazu rozumie prevod vykonaný na základe prevodného
príkazu na úhradu,
b) v úhradách sú zahrnuté aj transakcie zahŕňajúce hotovosť na jednom alebo na oboch
koncoch platobnej transakcie, pri ktorých sa použila platobná služba spočívajúca
v úhrade,
c) v úhradách sú zahrnuté úhrady používané na vyrovnanie zostatkov transakcií, pri ktorých
boli použité kreditné karty, debetné karty alebo karty s odloženým debetom,
d) hotovostné platby na účet s použitím formulára banky nie sú zahrnuté do úhrad,
e) cezhraničnou úhradou sa na účely tohto výkazu rozumie prevod vykonaný zo Slovenskej
republiky do iného štátu; cezhraničné úhrady sa započítavajú v štáte, ktorý úhradu
inicioval.
V časti „Úhrady“ sa uvádzajú príslušné kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 1
Por. č. Názov údajov
1.
Krajina protistrany
2.
3.
4.

Popis
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3

Spôsob iniciácie transakcie Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168UHR
Iniciácia v súbore alebo
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK190UHR
jednotlivo
Typ zariadenia
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK193UHR
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Typ platobnej schémy
Autentifikácia
Dôvod nie silnej
autentifikácie
Predmet činnosti
Údajový typ
Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK191UHR
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK169
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK167UHR
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK079UHR
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK037PS
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189UHR

9. Inkasá
a) zahrnuté sú tak jednorazové, ako aj pravidelné inkasá; pri pravidelných inkasách sa každá
jednotlivá platba započítava ako jedna transakcia,
b) zahrnuté sú inkasá používané na vyrovnanie zostatkov z transakcií, pri ktorých boli použité
kreditné karty, debetné karty alebo karty s odloženým debetom, keďže ide o osobitné platby
držiteľa karty vydavateľovi karty,
c) hotovostné platby z účtu s použitím formulára banky nie sú zahrnuté do inkás.
V časti „Inkasá“ sa uvádzajú príslušné kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 2
Por. č.
Názov údajov
Popis
1.
Krajina protistrany
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CKGEO3
2.

Spôsob iniciácie transakcie

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168INK

3.

Iniciácia v súbore alebo
jednotlivo
Typ platobnej schémy
Údajový typ
Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK190INK

4.
5.
6.

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK191INK
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK037PS
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189INK

10. Použité skratky:
Č. r.
Por. č. IS ŠZP -

číslo riadku
poradové číslo
informačný systém Štatistický zberový portál.
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a
1.

Č. r.

1

2

Krajina
Typ platobnej
protistrany
transakcie

3

Spôsob
iniciácie
transakcie
4

5

6

Typ
Typ platobnej
Autentifikácia
zariadenia
schémy

Platobné transakcie viazané na kartu (odoslané)

7

8

Dôvod nie
Typ
silnej
podvodov
autentifikácie

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke

Názov inštitúcie:

Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách viazaných na kartu

VZOR

9

Počet
10

Hodnota

Platobné transakcie

11

Počet

12

Hodnota

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Strana: 1/2

Ps (NBS) 07 - 02

Príloha č. 4 k opatreniu č. 7/2021
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a
2.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

2

Typ platobnej
transakcie

3

Spôsob
iniciácie
transakcie
4

Typ
zariadenia

Platobné transakcie viazané na kartu (prijaté)

5

6

Typ platobnej
Autentifikácia
schémy
7

8

Dôvod nie
silnej
Typ podvodov
autentifikácie
9

10

Hodnota

Platobné transakcie
Počet

Strana: 2/2

11

Počet

12

Hodnota

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 07-02
1. V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.
2. Údaje sa vykazujú rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa nevykazujú za
pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.
3. Údaje sa vykazujú polročne, a to len za tie položky, ktoré sú relevantné za dané obdobie.
Podvodné transakcie sa vykazujú za obdobie, v ktorom sa poskytovateľ platobných služieb
o nich dozvedel.
4. Uvádza sa celkový počet a hodnota platobných transakcií a podvodných platobných transakcií
viazaných na kartu. Hodnota sa uvádza v celých eurách.
5. Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz
peňažných prostriedkov v cudzej mene, alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej
mene použitý na transakciu, vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
6. Uvádza sa celkový počet a hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých
cudzích menách prepočítaných podľa bodu 5. Pri odoslaných transakciách sa cezhraničné
transakcie započítavajú v tej krajine, z ktorej transakcia pochádza.
7. Výkaz je rozdelený na dve časti, a to časť Platobné transakcie viazané na kartu (odoslané) a časť
Platobné transakcie viazané na kartu (prijaté).
8. V časti Platobné transakcie viazané na kartu (odoslané) sa uvádzajú príslušné kódy
v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 1
Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov údajov

Popis

Krajina protistrany

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3

Typ platobnej transakcie
Spôsob iniciácie
transakcie
Typ zariadenia
Typ platobnej schémy
Autentifikácia
Dôvod nie silnej
autentifikácie
Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK066KRT_O
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168KRT_O
Uvádza sa kód
Uvádza sa kód
Uvádza sa kód
Uvádza sa kód

zo zoskupenia IS ŠZP CK193KRT_O
zo zoskupenia IS ŠZP CK191KRT_O
zo zoskupenia IS ŠZP CK169
zo zoskupenia IS ŠZP CK167KRT_O

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189KRT_O
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9. V časti Platobné transakcie viazané na kartu (prijaté) sa uvádzajú príslušné kódy v jednotlivých
stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 2
Por. Názov údajov
Popis
č.
1.
Krajina protistrany
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3
2.
Typ platobnej transakcie
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK066KRT_P
3.
Spôsob iniciácie transakcie Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168KRT_P
4.
Typ zariadenia
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK193KRT_P
5.
Typ platobnej schémy
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK191KRT_P
6.
Autentifikácia
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK169
7.
Dôvod nie silnej
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK167KRT_P
autentifikácie
8.
Typ podvodov
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189KRT_P
10. Použité skratky
Č. r.
Por. č.
IS ŠZP

-

číslo riadku
poradové číslo
informačný systém Štatistický zberový portál.
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a
1.

Č. r.

Kód inštitúcie:

Stav ku dňu:

1

Krajina
protistrany

2

Typ platobnej
transakcie

3

Typ platobnej
schémy
4

Typ podvodov
Počet
5
Hodnota
6

Platobné transakcie

Výbery hotovosti s platobnými nástrojmi viazanými na kartu
Počet
7
Hodnota
8

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Strana: 1/6

Ps (NBS) 08 - 02

Príloha č. 5 k opatreniu č. 7/2021

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách
(hotovosť, elektronické peniaze a ostatné)

VZOR

OTC výbery/vklady, POS výbery hotovosti
Č. r.
a
2.
3.
4.

Údaj
b
Výbery hotovosti z účtu v pokladnici
Vklady hotovosti na účet v pokladnici
Poskytovanie hotovosti prostredníctvom POS terminálov
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Strana: 2/6
(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)
Počet
Hodnota
1
2
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a
5.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

2

Typ
položky

3

Typ
zariadenia
4

Spôsob iniciácie
transakcie
5

Autentifikácia

Platobné transakcie s použitím elektronických peňazí [odoslané]

6

Dôvod nie silnej
autentifikácie
7

Údajový
typ
8

Typ
podvodov
Hodnota
10

Platobné transakcie
Počet
9

Strana: 3/6

Počet
11

Hodnota
12

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)
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a
6.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

Typ
platobnej
transakcie
2

3

Spôsob iniciácie
transakcie

Ostatné platobné transakcie [odoslané]

4

Autentifikácia
5

Predmet
činnosti
6

Údajový typ
Počet
7
Hodnota
8

Platobné transakcie

Strana: 4/6

Počet
9

Hodnota
10

Podvodné platobné transakcie

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

31

Č. r.
a
7.1.
7.2.
7.3.

Údaj
b
Pripísania na účty jednoduchým zaúčtovaním
Odpísania z účtov jednoduchým zaúčtovaním
Ostatné

Iné služby (nezahrnuté v smernici (EÚ) 2015/2366)

Strana: 5/6
(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)
Počet
Hodnota
1
2

Strana: 6/6

Straty spôsobené podvodom na nositeľovi zodpovednosti
Č. r.

Údaj

a

(hodnota v celých eurách)
Hodnota

b

1

8.

Úhrady (straty)

8.1.
8.2.
8.3.
9.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (platiteľ)
Iné
Inkasá (straty)

9.1.
9.2.
9.3.
10.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (platiteľ)
Iné
Transakcie vykonané kartou (straty)

10.1.
10.2.
10.3.
11.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (platiteľ)
Iné
Transakcie viazané na kartu (straty)

11.1.
11.2.
11.3.
12.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (príjemca platby)
Iné
Výbery v hotovosti pomocou karty (straty)

12.1.
12.2.
12.3.
13.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb (majiteľ účtu)
Iné
Platobné transakcie s elektronickými peniazmi (straty)

13.1.
13.2.
13.3.

Ohlasujúci poskytovateľ platobných služieb
Používateľ platobných služieb
Iné
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Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 08-02
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.

2.

Údaje sa vykazujú rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa nevykazujú za
pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.

3.

Údaje sa vykazujú polročne, a to len za tie položky, ktoré sú relevantné za dané obdobie.
Podvodné transakcie sa vykazujú za obdobie, v ktorom sa poskytovateľ platobnej služby
o nich dozvedel.

4.

Uvádza sa celkový počet a hodnota platobných transakcií a podvodných platobných transakcií.
Hodnota sa uvádza v celých eurách.

5. Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro, sa použije referenčný výmenný kurz
peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej
mene použitý na transakciu vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
6. Uvádza sa celkový počet a hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých
cudzích menách prepočítaných podľa bodu 5. Pri odoslaných transakciách sa cezhraničné
transakcie započítavajú v tej krajine, z ktorej transakcia pochádza.
7. Výkaz je rozdelený na šesť častí, a to
a) výbery hotovosti s platobnými nástrojmi viazanými na kartu,
b) OTC výbery/vklady, POS výbery hotovosti,
c) platobné transakcie s použitím elektronických peňazí (odoslané),
d) ostatné platobné transakcie (odoslané),
e) iné služby (nezahrnuté v smernici (EÚ) 2015/2366),
f) straty spôsobené podvodom na nositeľovi zodpovednosti.
8. V časti „Výbery hotovosti s platobnými nástrojmi viazanými na kartu“ sa uvádzajú príslušné
kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 1
Por. č. Názov údajov

9.

Popis

1.

Krajina protistrany

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3

2.

Typ platobnej
transakcie

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK066CASHK

3.

Typ platobnej
schémy

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK191CASHK

4.

Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189CASHK

V časti „OTC výbery/vklady, POS výbery hotovosti“ sa uvádzajú tieto údaje:
V riadku č. 2 sa uvádza počet a hodnota výberov hotovosti z účtu v pokladnici.
V riadku č. 3 sa uvádza počet a hodnota vkladov hotovosti na účet v pokladnici.
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V riadku č. 4 sa uvádza počet a hodnota poskytovania hotovosti prostredníctvom POS
terminálov.
10. V časti „Platobné transakcie s použitím elektronických peňazí (odoslané)“ sa uvádzajú
príslušné kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 2
Por. č. Názov údajov
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krajina protistrany
Typ položky
Typ zariadenia
Spôsob iniciácie
transakcie
Autentifikácia
Dôvod nie silnej
autentifikácie
Údajový typ
Typ podvodov

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK044GEO3
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK065EMONEY
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK193EMONEY
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168EMONEY
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK169
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK167EMONEY
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK037PS
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK189MONEY

11. V časti „Ostatné platobné transakcie (odoslané)“ sa uvádzajú príslušné kódy v jednotlivých
stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 3
Por. č. Názov údajov
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krajina protistrany
Typ platobnej
transakcie
Spôsob iniciácie
transakcie
Autentifikácia
Predmet činnosti
Údajový typ

Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK44GEO3
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK066OST
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168OST
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK169
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK079OST
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK037OST

12. V časti „Iné služby (nezahrnuté v smernici EÚ 2015/2366)“ sa uvádzajú tieto údaje:
V riadku č. 7.1 sa uvádza počet a hodnota pripísania na účty jednoduchým zaúčtovaním.
V riadku č. 7.2 sa uvádza počet a hodnota odpísania z účtov jednoduchým zaúčtovaním.
V riadku č. 7.3 sa uvádza počet a hodnota ostatných iných služieb.
13. V časti „Straty spôsobené podvodom na nositeľovi zodpovednosti“ sa uvádza hodnota týchto
údajov:
14. V riadku č. 8 sa uvádzajú celkové straty úhrad.
V riadku č. 8.1 sa uvádzajú celkové straty úhrad ohlasujúceho poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 8.2 sa uvádzajú celkové straty úhrad používateľa platobných služieb.
V riadku č. 8.3 sa uvádzajú iné celkové straty úhrad.
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15. V riadku č. 9 sa uvádzajú celkové straty inkás.
V riadku č. 9.1 sa uvádzajú celkové straty inkás ohlasujúceho poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 9.2 sa uvádzajú celkové straty inkás používateľa platobných služieb.
V riadku č. 9.3 sa uvádzajú iné celkové straty inkás.
16. V riadku č. 10 sa uvádzajú celkové straty transakcií vykonaných kartou.
V riadku č. 10.1 sa uvádzajú celkové straty transakcií vykonaných kartou ohlasujúceho
poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 10.2 sa uvádzajú celkové straty transakcií vykonaných kartou používateľa
platobných služieb.
V riadku č. 10.3 sa uvádzajú iné celkové straty transakcií vykonaných kartou.
17. V riadku č. 11 sa uvádzajú celkové straty transakcií viazaných na kartu v eurách.
V riadku č.11.1 sa uvádzajú celkové straty transakcií viazaných na kartu ohlasujúceho
poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 11.2 sa uvádzajú celkové straty transakcií viazaných na kartu používateľa
platobných služieb.
V riadku č. 11.3 sa uvádzajú iné celkové straty transakcií viazaných na kartu.
18. V riadku č. 12 sa uvádzajú celkové straty výberov v hotovosti pomocou karty.
V riadku č. 12.1 sa uvádzajú celkové straty výberov v hotovosti pomocou karty ohlasujúceho
poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 12.2 sa uvádzajú celkové straty výberov v hotovosti pomocou karty používateľa
platobných služieb.
V riadku č. 12.3 sa uvádzajú iné celkové straty výberov v hotovosti pomocou karty.
19. V riadku č. 13 sa uvádzajú celkové straty platobných transakcií s elektronickými peniazmi.
V riadku č. 13.1 sa uvádzajú celkové straty platobných transakcií s elektronickými peniazmi
ohlasujúceho poskytovateľa platobných služieb.
V riadku č. 13.2 sa uvádzajú celkové straty platobných transakcií s elektronickými peniazmi
používateľa platobných služieb.
V riadku č. 13.3 sa uvádzajú iné celkové straty platobných transakcií s elektronickými peniazmi.
20. Použité skratky:
Č. r.
Por. č. OTC POS
IS ŠZP -

číslo riadku
poradové číslo
v pokladnici
platobný terminál
informačný systém Štatistický zberový portál.
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a
1.

Č. r.

1

Krajina
protistrany

Počet
2

Hodnota
3

Odoslané úhrady

Platobné transakcie

Počet
4
Hodnota
5

Odoslané úhrady
iniciované elektronicky

Počet
6
Hodnota
7

Odoslané úhrady
iniciované elektronicky
iniciované na diaľku

Počet
8
Hodnota
9

Odoslané úhrady
iniciované elektronicky
iniciované nie na diaľku

Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

Názov inštitúcie:

Štvrťročný výkaz o platobných transakciách

VZOR

Počet
10
Hodnota
11

Odoslané inkasá

Počet
12

Hodnota
13

Odoslané platobné
transakcie s použitím
elektronických peňazí
vydaných rezidentskými
poskytovateľmi platobných
služieb

Počet
14

Hodnota
15

Odoslané šeky

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Stav ku dňu:
Kód inštitúcie:

Príloha č. 6 k opatreniu č. 7/2021
Ps (NBS) 09 - 04
Strana: 1/2
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Krajina protistrany

1

Č. r.

a
2.

Kód kategórie
obchodníka
(MCC)
2

MCC kódy/platobné transakcie viazané na kartu [odoslané]

Strana: 2/2
Spôsob
iniciácie
transakcie
3
4

Počet
5

Hodnota

(počty v kusoch, hodnota v celých eurách)

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 09-04
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa pod slovami „Názov inštitúcie:“ uvádza obchodné meno
poskytovateľa platobných služieb.

2.

Údaje sa vykazujú rezidentským poskytovateľom platobných služieb. Údaje sa nevykazujú za
pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí.

3.

Údaje sa vykazujú do posledného kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí
štvrťroka, a to len za tie položky, ktoré sú relevantné za dané obdobie.

4.

V stĺpci počet sa uvádza celkový počet odoslaných platobných transakcií v kusoch a v stĺpci
hodnota sa uvádza hodnota odoslaných platobných transakcií v celých eurách.
Pri cezhraničných transakciách sa transakcie počítajú na strane iniciátora transakcie.
Transakcie medzi poskytovateľmi platobných služieb a transakcie vo vlastnom mene inštitúcie
sa nezahŕňajú.

5. Pri údajoch, ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro, sa použije referenčný výmenný kurz
peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej
mene použitý na transakciu vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
6.

Uvádza sa celkový počet a hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých
cudzích menách prepočítaných podľa bodu 5. Pri odoslaných transakciách sa cezhraničné
transakcie započítavajú v tej krajine, z ktorej transakcia pochádza.

7. Výkaz je rozdelený na dve časti, a to časť „Platobné transakcie“ a časť „MCC kódy/platobné
transakcie viazané na kartu (odoslané)“.
8. V časti „Platobné transakcie“ sa vypĺňajú údaje Krajina protistrany, Odoslané úhrady,
Odoslané úhrady iniciované elektronicky, Odoslané úhrady iniciované elektronicky na diaľku,
Odoslané úhrady iniciované elektronicky nie na diaľku, Odoslané inkasá, Odoslané platobné
transakcie s použitím elektronických peňazí vydaných rezidentskými poskytovateľmi
platobných služieb a Odoslané šeky. V Krajine protistrany sa uvádza kód zo zoskupenia IS
ŠZP KRAJINY.
9. V časti „MCC kódy/platobné transakcie viazané na kartu (odoslané)“ sa uvádzajú príslušné
kódy v jednotlivých stĺpcoch takto:
Tabuľka č. 1
Por. č.
Názov údajov
Popis
1.
Krajina protistrany
Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP KRAJINY
2.
Kód kategórie obchodníka Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK 192MCC
(MCC)
3.
Spôsob iniciácie transakcie Uvádza sa kód zo zoskupenia IS ŠZP CK168MCC
10. Použité skratky:
Č. r.
Por. č. MCC IS ŠZP -

číslo riadku
poradové číslo
kód kategória obchodníka
informačný systém Štatistický zberový portál.
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1
2
3

4
5
6

Cezhraničné transakcie na termináloch v SR platobnými kartami vydanými mimo SR
v tom: bankomaty
POS zariadenia (fyzický prístup)
online (vzdialený prístup)

b

č.r.

a
Cezhraničné transakcie platobnými kartami vydanými v SR
v tom: bankomaty
POS zariadenia (fyzický prístup)
online (vzdialený prístup)

Ukazovateľ
1

Cezhraničné transakcie celkom

(údaje v eurách)

Príloha č. 7 k opatreniu č. 7/2021
Pb (NBS) 12-12

Transakcie za mesiac:
Kód inštitúcie:
Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke
Slovenska

Názov poskytovateľa platobných služieb:

VZOR
Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Pb (NBS) 12-12
1.

V záhlaví v ľavom rohu sa za slovami „Názov poskytovateľa platobnej služby:“ uvedie
obchodné meno poskytovateľa platobnej služby.

2.

V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Transakcie za mesiac:“ uvádza mesiac, za ktorý bol
výkaz zostavený.

3.

V riadku č. 1 sa vykazuje hodnota transakcií na zariadeniach, ktorými sú bankomaty mimo
SR, realizovaných platobnými kartami vydanými v SR.

4.

V riadku č. 2 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na zariadeniach s fyzickým
prístupom mimo SR, napríklad POS terminál, kiosk, samoobslužné zariadenie, parkovací
automat, platobnými kartami vydanými v SR.

5.

V riadku č. 3 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných online, vzdialeným prístupom, so
zahraničnými obchodníkmi platobnými kartami vydanými v SR. Patria sem transakcie
iniciované cez internet zadaním údajov z platobnej karty na internetovej stránke zahraničného
obchodníka prostredníctvom virtuálneho POS terminálu alebo mobilnou aplikáciou.

6.

V riadku č. 4 sa vykazuje hodnota transakcií na zariadeniach, ktorými sú bankomaty v SR,
realizovaných platobnými kartami vydanými mimo SR.

7.

V riadku č. 5 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na zariadeniach s fyzickým
prístupom, napríklad POS terminál, kiosk, samoobslužné zariadenie, parkovací automat, v SR
platobnými kartami vydanými mimo SR.

8.

V riadku č. 6 sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných online, vzdialeným prístupom,
platobnými kartami vydanými mimo SR. Patria sem transakcie prostredníctvom virtuálneho
POS terminálu alebo mobilnou aplikáciou.

9.

Použité skratky:
č. r.
POS
SR

-

číslo riadku
platobný terminál (Point of Sales)
Slovenská republika.

40

41

Transakcie za štvrťrok:
Kód inštitúcie:

Kód krajiny umiestnenia
terminálu

b

č.r.

a

1

Typ zariadenia
2

Kód kategórie obchodníka MCC
3

Hodnota

(údaje v eurách)
Výkaz sa predkladá do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

Názov poskytovateľa platobnej služby:

VZOR
Štvrťročný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami podľa krajín

Príloha č. 8 k opatreniu č. 7/2021
Pb (NBS) 13-04
Strana: 1/2
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Kód krajiny vydavateľa karty

b

č.r.

a

Názov poskytovateľa platobnej služby:

1

Typ zariadenia

Štvrťročný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami podľa krajín

Kód kategórie
obchodníka MCC
2

Transakcie za štvrťrok:
Kód inštitúcie:

3

Hodnota

(údaje v eurách)

Pb (NBS) 13-04
Strana: 2/2

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Pb (NBS) 13-04
1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovami „Názov poskytovateľa platobnej služby:“ uvedie
obchodné meno poskytovateľa platobnej služby.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Transakcie za štvrťrok:“ uvedie kvartál, za ktorý bol
výkaz zostavený.
3. V časti Platobné karty _SR v stĺpci „Kód krajiny umiestnenia terminálu“ sa uvádza kód
príslušnej krajiny, v ktorej je terminál umiestnený. Vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov
zoskupenia v IS ŠZP „KRAJNER – Krajiny nerezidenti“.
4. V stĺpci č. 1 sa uvádza „Typ zariadenia“, ktorými sú
a) bankomaty mimo Slovenskej republiky,
b) zariadenia s fyzickým prístupom mimo Slovenskej republiky (napríklad POS terminál,
kiosk, samoobslužné zariadenie, parkovací automat)
c) zariadenia na realizovanie transakcií online (vzdialeným prístupom) so zahraničnými
obchodníkmi platobnými kartami vydanými v Slovenskej republike; patria sem zariadenia,
ktorými sa dajú iniciovať transakcie cez internet zadaním údajov z platobnej karty na
internetovej stránke zahraničného obchodníka prostredníctvom virtuálneho POS terminálu,
alebo mobilnou aplikáciou za účelom nákupu tovaru a služieb v zahraničí.
V stĺpci „Typ zariadenia“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov
zoskupenia v IS ŠZP „CK066Z77“.
5. V stĺpci č. 2 „Kód kategórie obchodníka MCC“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu
prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK192MCCPB“.
6. V stĺpci č. 3 sa uvádza hodnota odoslaných platobných transakcií v celých eurách. Pri údajoch,
ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz peňažných
prostriedkov v cudzej mene, alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene
použitý na transakciu, vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
7. V časti Platobné karty _NER v stĺpci „Kód krajiny vydavateľa karty“ sa uvádza kód krajiny
vydavateľa karty. Vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „KRAJNER
– Krajiny nerezidenti“.
8. V stĺpci č.1 sa uvádza „Typ zariadenia“, ktorými sú
a) bankomaty v Slovenskej republike,
b) zariadenia s fyzickým prístupom v Slovenskej republike (napríklad POS terminál, kiosk,
samoobslužné zariadenie, parkovací automat),
c) zariadenia na realizovanie transakcií online (vzdialeným prístupom) v Slovenskej
republike, iniciované platobnými kartami vydanými mimo Slovenskej republiky.
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V stĺpci č. 1 „Typ zariadenia“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných
kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK066Z77“.
9. V stĺpci č. 2 „Kód kategórie obchodníka MCC“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu
prípustných kódov zoskupenia v IS ŠZP „CK192MCCPB“.
10. V stĺpci č. 3 sa uvádza hodnota prijatých platobných transakcií v celých eurách. Pri údajoch,
ktoré sa prepočítavajú z cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz peňažných
prostriedkov v cudzej mene, alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene
použitý na transakciu, vyhlásený Európskou centrálnou bankou.
11. Použité skratky
č.r.
eur
POS
SR
MCC
IS
ŠZP

-

číslo riadku
euro
platobný terminál (Point of Sales)
Slovenská republika
kód kategórie obchodníka (Merchant Category Code)
informačný systém
Štatistický zberový portál.

44

