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Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών
Κωδικός Φορέα Παροχής Υπηρεσιών
Πληρωμών
Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών

KΠI

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί για τη συλλογή των στοιχείων που
απαρτίζουν τα στατιστικά των πληρωμών στηρίζεται σε μια σειρά από
εσωτερικούς λογικούς ελέγχους, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συνέπεια και
την ακρίβεια των μεγεθών που καταχωρούνται. Οι λογικοί έλεγχοι
εφαρμόζονται όταν έχει ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου με χρήση του πλήκτρου ΕΛΕΓΧΟΣ, που βρίσκεται
αριστερά των οδηγιών συμπλήρωσης. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει
σύνοψη των λανθασμένων πεδίων με βάση τους ελέγχους που έχουν
ορισθεί και παράθεσή τους σε εμβόλιμο φύλλο αποτελεσμάτων ελέγχου.

2016

Εφόσον το ερωτηματολόγιο έχει συμπληρωθεί πλήρως και έχει ελεγχθεί
επιτυχώς από το χρήστη, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο
Δημιουργία Αρχείου XML. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το αρχείο
με όποιο όνομα επιθυμεί, όμως ο τύπος πρέπει να είναι .xml. Είναι αυτό
το αρχείο, το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να αποσταλεί με ασφαλές
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
StatsPaymentSystems@bankofgreece.gr.
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1. Λειτουργίες της κάρτας πληρωμών και συσκευές αποδοχής καρτών πληρωμών
(Τέλος περιόδου, πραγματικές μονάδες )
2014

2015

2016

Κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού (resident PSPs )
Κάρτες με λειτουργία μετρητών

geo 0

Κάρτες με λειτουργία πληρωμών (πλην των καρτών που διαθέτουν μόνο λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος)

geo 0

εκ των οποίων
Κάρτες με λειτουργία χρέωσης

geo 0

Κάρτες με λειτουργία μεταγενέστερης χρέωσης

geo 0

Κάρτες με λειτουργία πίστωσης

geo 0

Κάρτες με λειτουργία χρέωσης και/ή μεταγενέστερης χρέωσης

geo 0

Κάρτες με λειτουργία πίστωσης και/ή μεταγενέστερης χρέωσης

geo 0

Κάρτες με λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος

geo 0

Κάρτες στις οποίες μπορεί να αποθηκευθεί απευθείας ηλεκτρονικό χρήμα

geo 0

Κάρτες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ηλεκτρ. χρήμα αποθηκευμένο σε λογαριασμούς ηλεκτρ. χρήματος

geo 0

0

εκ των οποίων
Κάρτες με λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν φορτιστεί (πιστωθεί) τουλάχιστον μία φορά
Συνολικός αριθμός καρτών (ανεξαρτήτως αριθμού λειτουργιών στην κάρτα)

geo 0
geo 0

εκ των οποίων
Κάρτες με συνδυασμένη λειτουργία χρέωσης, μετρητών και ηλεκτρονικού χρήματος

geo 0

Τερματικά που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού (resident PSPs)
ΑΤΜs

GR

εκ των οποίων
ATMs με λειτουργία ανάληψης μετρητών

GR

ΑΤΜs με λειτουργία μεταφοράς πιστώσεων

GR

Τερματικά POS

GR

εκ των οποίων
Τερματικά EFTPOS

GR

Τερματικά καρτών ηλεκτρονικού χρήματος

GR

Τερματικά καρτών ηλεκτρονικού χρήματος

GR

0

εκ των οποίων
Τερματικά φόρτισης και αποφόρτισης καρτών ηλεκτρονικού χρήματος

GR

Τερματικά αποδοχής καρτών ηλεκτρονικού χρήματος

GR

>>> Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαθέτει τερματικά εκτός Ελλάδος συμπληρώνονται οι σχετικοί πίνακες (πατήστε το '+' για ανάπτυξη).
Δεν αφορά σε υποκαταστήματα ή θυγατρικούς ΠΥΠ.
1.α Συμπληρωματικά στοιχεία καρτών (εκτός των καρτών ηλεκτρονικού χρήματος )
Κάρτες με λειτουργία χρέωσης (= 1.3)

0

εκ των οποίων
Αριθμός καρτών Visa
Αριθμός καρτών Mastercard
Αριθμός καρτών άλλου Σχήματος Καρτών
εκ των οποίων
Ανέπαφες χρεωστικές κάρτες
εκ των οποίων
Retailer (co-branded) χρεωστικές κάρτες
Συνεργαζόμενες εταιρίες επεξεργασίας συναλλαγών με χρεωστικές/ μεταγενέστερης χρέωσης/ πιστωτικές κάρτες
Κάρτες με λειτουργία μεταγενέστερης χρέωσης (= 1.4)

0

εκ των οποίων
Αριθμός καρτών Visa
Αριθμός καρτών Mastercard
Αριθμός καρτών άλλου Σχήματος Καρτών
εκ των οποίων
Ανέπαφες κάρτες με λειτουργία μεταγενέστερης χρέωσης
εκ των οποίων
Κάρτες retailer (co-branded) με λειτουργία μεταγενέστερης χρέωσης
Συνεργαζόμενες εταιρίες επεξεργασίας συναλλαγών με χρεωστικές/ μεταγενέστερης χρέωσης/ πιστωτικές κάρτες
Κάρτες με λειτουργία πίστωσης (= 1.5)

0

εκ των οποίων
Αριθμός καρτών Visa
Αριθμός καρτών Mastercard
Αριθμός καρτών άλλου Σχήματος Καρτών
εκ των οποίων
Ανέπαφες κάρτες με λειτουργία πίστωσης
εκ των οποίων
Κάρτες retailer (co-branded) με λειτουργία πίστωσης
Συνεργαζόμενες εταιρίες επεξεργασίας συναλλαγών με χρεωστικές/ μεταγενέστερης χρέωσης/ πιστωτικές κάρτες

1.β Συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking)
Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής

FALSE

Αριθμός πελατών τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (Internet/ Mobile Banking)
Αριθμός πελατών με πρόσβαση σε Διαδικτυακό τόπο από ηλεκτρονικό υπολογιστή
Αριθμός πελατών με πρόσβαση σε Διαδικτυακό τόπο από κινητό τηλέφωνο

1.γ Συμπληρωματικά στοιχεία τερματικών

ΑΤΜs
εκ των οποίων
ΑΤΜs εγκατεστημένα μακριά από τα καταστήματα του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών
Αυτόματα Κέντρα Πληρωμών
Ίδιο δίκτυο
Όνομα δικτύου
Δίκτυο σε συνεργασία με άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών

0

FALSE
FALSE

Όνομα δικτύου
Συνεργαζόμενος φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών
Εξυπηρέτηση μέσω δικτύου άλλου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών

FALSE

Όνομα δικτύου
Όνομα φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών
0

POS
εκ των οποίων
Τερματικά EFTPOS
εκ των οποίων

0

Αυτόνομα τερματικά EFTPOS
Ανέπαφα τερματικά EFTPOS
Ίδιο δίκτυο

FALSE

Όνομα δικτύου
Δίκτυο σε συνεργασία με άλλo φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών

FALSE

Όνομα δικτύου
Συνεργαζόμενος φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών
Εξυπηρέτηση μέσω δικτύου άλλου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών

FALSE

Όνομα δικτύου
Όνομα φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών
Αποδέκτης (acquirer ) συναλλαγών με κάρτες του σχήματος καρτών πληρωμής

FALSE

Visa

FALSE

Mastercard

FALSE

Diners

FALSE

American Express

FALSE

UnionPay International (UPI)

FALSE

Άλλο

FALSE

2α. Συναλλαγές πληρωμής στις οποίες μετέχουν μη ΝΧΙ (Εξερχόμενες συναλλαγές)
(αριθμός, στοιχεία τέλους της περιόδου )
2014

2015

2016

Συναλλαγές ανά είδος υπηρεσίας πληρωμών
Μεταφορές πιστώσεων

geo 3

Που δρομολογούνται σε έντυπη μορφή

geo 1

Που δρομολογούνται ηλεκτρονικά

geo 1

Που δρομολογούνται με αρχείο /δέσμη

geo 1

Που δρομολογούνται ως μεμονωμένη πληρωμή

geo 1

0

εκ των οποίων
πληροφοριακό στοιχείο:
Ηλεκτρονικές πληρωμές στο πλαίσιο διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών

geo 1

εκ των οποίων
Εκτός SEPA

geo 1

Άμεσες χρεώσεις

geo 3

Που δρομολογούνται με αρχείο /δέσμη

geo 1

Που δρομολογούνται ως μεμονωμένη πληρωμή

geo 1

0

εκ των οποίων
Εκτός SEPA
Πληρωμές με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού

geo 1
geo 3

0

(πλην των καρτών που διαθέτουν μόνο λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος)
Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία χρέωσης

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία μεταγενέστερης χρέωσης

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία πίστωσης

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία χρέωσης και/ή μεταγενέστερης χρέωσης

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία πίστωσης και/ή μεταγενέστερης χρέωσης

geo 1

Που δρομολογούνται σε τερματικά EFTPOS με υλική υπόσταση

geo 1

επίσης,
Που δρομολογούνται εξ αποστάσεως {σε εικονικά EFTPOS (ePOS)}
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού

geo 1
geo 3

Με κάρτες στις οποίες μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας ηλεκτρονικό χρήμα

geo 1

Με λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος

geo 1

0

εκ των οποίων
Με λογαριασμούς στους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται με κάρτα

geo 1

Επιταγές

geo 3

0

Λοιπές υπηρεσίες πληρωμών

geo 3

0

Σύνολο συναλλαγών πληρωμής στις οποίες συμμετέχουν μη ΝΧΙ

geo 3

0

πληροφοριακά στοιχεία:
Πιστώσεις λογαριασμών με εντολές book entry

geo 0

Χρεώσεις λογαριασμών με εντολές book entry

geo 0

Εμβάσματα

geo 3

Πράξεις πληρωμής οι οποίες εκτελούνται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής

geo 1

Άλλες υπηρεσίες (οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ)

geo 4

0

2α.1 Συμπληρωματικά στοιχεία ανά είδος υπηρεσίας πληρωμών
Μεταφορές πιστώσεων

geo 1

0

εκ των οποίων
Εντολές που υποβλήθηκαν σε ΑΤΜs

geo 1

Εντολές που υποβλήθηκαν μέσω τηλεφωνικής τραπεζικής υπηρεσίας (phone-banking)

geo 1

Εντολές που υποβλήθηκαν σε διαδικτυακό τόπο από ηλεκτρονικό υπολογιστή (web-banking)

geo 1

Εντολές που υποβλήθηκαν σε διαδικτυακό τόπο από κινητό τηλέφωνο (mobile-banking)

geo 1
Πρέπει να ισχύει η σχέση 2.5 < 2.1

εκ των οποίων
Πάγιες εντολές μεταφοράς πιστώσεων

geo 1
Πρέπει να ισχύει η σχέση 2.66 < 2.1

εκ των οποίων
Οn-us εντολές

geo 0

εκ των οποίων
SEPA εντολές
Πιστώσεις σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ με απλή λογιστική εγγραφή για την οποία δεν απαιτείται ειδική εντολή (book entry )

geo 0
geo 0

0

εκ των οποίων
Πίστωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά πληρωμή τόκων

geo 0

Πίστωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά πληρωμή μερισμάτων

geo 0

Πίστωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά εκταμίευση του ποσού δανείου σε λογαριασμό όψεως

geo 0

Άλλες πιστώσεις με λογιστικές εγγραφές

geo 0

Άμεσες χρεώσεις
Οn-us εντολές

geo 0

εκ των οποίων
SEPA εντολές
Χρεώσεις σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ με απλή λογιστική εγγραφή για την οποία δεν απαιτείται ειδική εντολή (book entry )

geo 0
geo 0

0

εκ των οποίων
Χρέωση τόκων σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ από το φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών

geo 0

Χρέωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά έξοδα του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών

geo 0

Χρέωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά φόρο τόκων

geo 0

Άλλες χρεώσεις με λογιστικές εγγραφές

geo 0

Πληρωμές με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού
(πλην των καρτών που διαθέτουν μόνο λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος)
Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία χρέωσης

geo 1

0

εκ των οποίων
Σε συσκευή EFTPOS

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από ηλεκτρονικό υπολογιστή (web-payments )

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο (mobile-payments )

geo 1

Mέσω ταχυδρομείου και τηλεφώνου

geo 1

Mε άλλον ηλεκτρονικό τρόπο
Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία μεταγενέστερης χρέωσης

geo 1
geo 1

0

εκ των οποίων
Σε συσκευή EFTPOS

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από ηλεκτρονικό υπολογιστή (web-payments )

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο (mobile-payments )

geo 1

Mέσω ταχυδρομείου και τηλεφώνου

geo 1

Mε άλλον ηλεκτρονικό τρόπο

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία πίστωσης
εκ των οποίων

geo 1

0

Σε συσκευή EFTPOS

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από ηλεκτρονικό υπολογιστή (web-payments )

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο (mobile-payments )

geo 1

Mέσω ταχυδρομείου και τηλεφώνου

geo 1

Mε άλλον ηλεκτρονικό τρόπο

geo 1

Αναλήψεις μετρητών με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού
(πλην των καρτών που διαθέτουν μόνο λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος)
Αναλήψεις μετρητών με χρεωστικές κάρτες σε ATM
Αναλήψεις μετρητών με χρεωστικές κάρτες σε ATM εγκατεστημένο στην Ελλάδα
Αναλήψεις μετρητών με χρεωστικές κάρτες σε ATM εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος
Αναλήψεις μετρητών με κάρτες μεταγενέστερης χρέωσης σε ATM
Αναλήψεις μετρητών με κάρτες μεταγενέστερης χρέωσης σε ATM εγκατεστημένο στην Ελλάδα
Αναλήψεις μετρητών με κάρτες μεταγενέστερης χρέωσης σε ATM εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος
Αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες (Cash advance) σε ATM

geo 4
GR
Z9
geo 4
GR
Z9
geo 4

Αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες (Cash advance) σε ATM εγκατεστημένο στην Ελλάδα

GR

Αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες (Cash advance) σε ATM εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος

Z9

Επιταγές

0

εκ των οποίων
Τραπεζικές επιταγές

geo 1

Ιδιωτικές επιταγές

geo 1

2α. Συναλλαγές πληρωμής στις οποίες μετέχουν μη ΝΧΙ (Εξερχόμενες συναλλαγές)
(ΕΥΡΩ, στοιχεία τέλους της περιόδου )
2014

2015

2016

Συναλλαγές ανά είδος υπηρεσίας πληρωμών
Μεταφορές πιστώσεων

geo 3

Που δρομολογούνται σε έντυπη μορφή

geo 1

Που δρομολογούνται ηλεκτρονικά

geo 1

Που δρομολογούνται με αρχείο /δέσμη

geo 1

Που δρομολογούνται ως μεμονωμένη πληρωμή

geo 1

0,00

εκ των οποίων
πληροφοριακό στοιχείο:
Ηλεκτρονικές πληρωμές στο πλαίσιο διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών

geo 1

εκ των οποίων
Εκτός SEPA

geo 1

Άμεσες χρεώσεις

geo 3

Που δρομολογούνται με αρχείο /δέσμη

geo 1

Που δρομολογούνται ως μεμονωμένη πληρωμή

geo 1

0,00

εκ των οποίων
Εκτός SEPA
Πληρωμές με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού

geo 1
geo 3

0,00

(πλην των καρτών που διαθέτουν μόνο λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος)
Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία χρέωσης

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία μεταγενέστερης χρέωσης

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία πίστωσης

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία χρέωσης και/ή μεταγενέστερης χρέωσης

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία πίστωσης και/ή μεταγενέστερης χρέωσης

geo 1

Που δρομολογούνται σε τερματικά EFTPOS με υλική υπόσταση

geo 1

επίσης,
Που δρομολογούνται εξ αποστάσεως {σε εικονικά EFTPOS (ePOS)}
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού

geo 1
geo 3

Με κάρτες στις οποίες μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας ηλεκτρονικό χρήμα

geo 1

Με λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος

geo 1

0,00

εκ των οποίων
Με λογαριασμούς στους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται με κάρτα

geo 1

Επιταγές

geo 3

0,00

Λοιπές υπηρεσίες πληρωμών

geo 3

0,00

Σύνολο συναλλαγών πληρωμής στις οποίες συμμετέχουν μη ΝΧΙ

geo 3

0,00

πληροφοριακά στοιχεία:
Πιστώσεις λογαριασμών με εντολές book entry

geo 0

Χρεώσεις λογαριασμών με εντολές book entry

geo 0

Εμβάσματα

geo 3

Πράξεις πληρωμής οι οποίες εκτελούνται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής

geo 1

Άλλες υπηρεσίες (οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ)

geo 4

0,00

2α.1 Συμπληρωματικά στοιχεία ανά είδος υπηρεσίας πληρωμών
Μεταφορές πιστώσεων

geo 1

0,00

εκ των οποίων
Εντολές που υποβλήθηκαν σε ΑΤΜs

geo 1

Εντολές που υποβλήθηκαν μέσω τηλεφωνικής τραπεζικής υπηρεσίας (phone-banking)

geo 1

Εντολές που υποβλήθηκαν σε διαδικτυακό τόπο από ηλεκτρονικό υπολογιστή (web-banking)

geo 1

Εντολές που υποβλήθηκαν σε διαδικτυακό τόπο από κινητό τηλέφωνο (mobile-banking)

geo 1
Πρέπει να ισχύει η σχέση 3.5 < 3.1

εκ των οποίων
Πάγιες εντολές μεταφοράς πιστώσεων

geo 1
Πρέπει να ισχύει η σχέση 3.66 < 3.1

εκ των οποίων
Οn-us εντολές

geo 0

εκ των οποίων
SEPA εντολές
Πιστώσεις σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ με απλή λογιστική εγγραφή για την οποία δεν απαιτείται ειδική εντολή (book entry )

geo 0
geo 0

0,00

εκ των οποίων
Πίστωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά πληρωμή τόκων

geo 0

Πίστωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά πληρωμή μερισμάτων

geo 0

Πίστωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά εκταμίευση του ποσού δανείου σε λογαριασμό όψεως

geo 0

Άλλες πιστώσεις με λογιστικές εγγραφές

geo 0

Άμεσες χρεώσεις
Οn-us εντολές

geo 0

εκ των οποίων
SEPA εντολές
Χρεώσεις σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ με απλή λογιστική εγγραφή για την οποία δεν απαιτείται ειδική εντολή (book entry )

geo 0
geo 0

0,00

εκ των οποίων
Χρέωση τόκων σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ από το φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών

geo 0

Χρέωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά έξοδα του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών

geo 0

Χρέωση σε λογαριασμό μη-ΝΧΙ που αφορά φόρο τόκων

geo 0

Άλλες χρεώσεις με λογιστικές εγγραφές

geo 0

Πληρωμές με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού
(πλην των καρτών που διαθέτουν μόνο λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος)
Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία χρέωσης

geo 1

0,00

εκ των οποίων
Σε συσκευή EFTPOS

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από ηλεκτρονικό υπολογιστή (web-payments )

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο (mobile-payments )

geo 1

Mέσω ταχυδρομείου και τηλεφώνου

geo 1

Mε άλλον ηλεκτρονικό τρόπο
Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία μεταγενέστερης χρέωσης

geo 1
geo 1

0,00

εκ των οποίων
Σε συσκευή EFTPOS

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από ηλεκτρονικό υπολογιστή (web-payments )

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο (mobile-payments )

geo 1

Mέσω ταχυδρομείου και τηλεφώνου

geo 1

Mε άλλον ηλεκτρονικό τρόπο

geo 1

Πληρωμές με κάρτες που διαθέτουν λειτουργία πίστωσης
εκ των οποίων

geo 1

0,00

Σε συσκευή EFTPOS

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από ηλεκτρονικό υπολογιστή (web-payments )

geo 1

Σε διαδικτυακό τόπο με πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο (mobile-payments )

geo 1

Mέσω ταχυδρομείου και τηλεφώνου

geo 1

Mε άλλον ηλεκτρονικό τρόπο

geo 1

Αναλήψεις μετρητών με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού
(πλην των καρτών που διαθέτουν μόνο λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος)
Αναλήψεις μετρητών με χρεωστικές κάρτες σε ATM
Αναλήψεις μετρητών με χρεωστικές κάρτες σε ATM εγκατεστημένο στην Ελλάδα
Αναλήψεις μετρητών με χρεωστικές κάρτες σε ATM εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος
Αναλήψεις μετρητών με κάρτες μεταγενέστερης χρέωσης σε ATM
Αναλήψεις μετρητών με κάρτες μεταγενέστερης χρέωσης σε ATM εγκατεστημένο στην Ελλάδα
Αναλήψεις μετρητών με κάρτες μεταγενέστερης χρέωσης σε ATM εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος
Αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες (Cash advance) σε ATM

geo 4
GR
Z9
geo 4
GR
Z9
geo 4

Αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες (Cash advance) σε ATM εγκατεστημένο στην Ελλάδα

GR

Αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες (Cash advance) σε ATM εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος

Z9

Επιταγές

0,00

εκ των οποίων
Τραπεζικές επιταγές

geo 1

Ιδιωτικές επιταγές

geo 1

2β. Συναλλαγές πληρωμής ανά είδος τερματικού στις οποίες συμμετέχουν μη ΝΧΙ
(αριθμός, στοιχεία τέλους της περιόδου )

2014
Συναλλαγές ανά είδος τερματικού ( 1 )
α) Συναλλαγές σε τερματικά που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους
εσωτερικού με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εσωτερικού
εκ των οποίων:
Αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Συναλλαγές σε POS (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Φόρτιση και αποφόρτιση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα μέσω καρτών που διαθέτουν λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος
β) Συναλλαγές σε τερματικά που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους
εσωτερικού με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εξωτερικού
εκ των οποίων:
Αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Συναλλαγές σε POS (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Φόρτιση και αποφόρτιση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα μέσω καρτών που διαθέτουν λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος
γ) Συναλλαγές σε τερματικά που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους
εξωτερικού με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού
εκ των οποίων:
Αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Συναλλαγές σε POS (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Φόρτιση και αποφόρτιση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα μέσω καρτών που διαθέτουν λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος

2015

2016

geo 3

0

geo 3
geo 3
geo 3
geo 3
geo 3

0
0
0
0
0

geo 3

0

geo 3
geo 3
geo 3
geo 3
geo 3

0
0
0
0
0

geo 3

0

geo 3
geo 3
geo 3
geo 3
geo 3

0
0
0
0
0

geo 1

0

Πληροφοριακά στοιχεία:
Αναλήψεις μετρητών από τερματικά POS (cash back)
Ταμειακές αναλήψεις
Ταμειακές καταθέσεις
( 1 ) Η γεωγραφική ανάλυση (Γεω) πραγματοποιείται με βάση τον τόπο εγκατάστασης του τερματικού.

2β.1 Συμπληρωματικά στοιχεία συναλλαγών ανά είδος τερματικού στις οποίες συμμετέχουν μη ΝΧΙ
Συναλλαγές σε τερματικά POS που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους
εσωτερικού με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εσωτερικού
εκ των οποίων
Σε αυτόνομα EFTPOS
Σε ανέπαφα EFTPOS

geo 1

geo 1

2β. Συναλλαγές πληρωμής ανά είδος τερματικού στις οποίες συμμετέχουν μη ΝΧΙ
(ΕΥΡΩ, στοιχεία τέλους της περιόδου )

2014
Συναλλαγές ανά είδος τερματικού ( 1 )
α) Συναλλαγές σε τερματικά που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους
εσωτερικού με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εσωτερικού
εκ των οποίων:
Αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Συναλλαγές σε POS (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Φόρτιση και αποφόρτιση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα μέσω καρτών που διαθέτουν λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος
β) Συναλλαγές σε τερματικά που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους
εσωτερικού με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εξωτερικού
εκ των οποίων:
Αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Συναλλαγές σε POS (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Φόρτιση και αποφόρτιση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα μέσω καρτών που διαθέτουν λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος
γ) Συναλλαγές σε τερματικά που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους
εξωτερικού με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού
εκ των οποίων:
Αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Συναλλαγές σε POS (πλην συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα)
Φόρτιση και αποφόρτιση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα μέσω καρτών που διαθέτουν λειτουργία ηλεκτρονικού χρήματος

2015

2016

geo 3

0,00

geo 3
geo 3
geo 3
geo 3
geo 3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

geo 3

0,00

geo 3
geo 3
geo 3
geo 3
geo 3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

geo 3

0,00

geo 3
geo 3
geo 3
geo 3
geo 3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

geo 1

0,00

Πληροφοριακά στοιχεία:
Αναλήψεις μετρητών από τερματικά POS (cash back)
Ταμειακές αναλήψεις
Ταμειακές καταθέσεις
( 1 ) Η γεωγραφική ανάλυση (Γεω) πραγματοποιείται με βάση τον τόπο εγκατάστασης του τερματικού.

2β.1 Συμπληρωματικά στοιχεία συναλλαγών ανά είδος τερματικού στις οποίες συμμετέχουν μη ΝΧΙ

Συναλλαγές σε τερματικά POS που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους
εσωτερικού με κάρτες που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εσωτερικού
εκ των οποίων
Σε αυτόνομα EFTPOS
Σε ανέπαφα EFTPOS

geo 1

geo 1

2γ. Συναλλαγές πληρωμής στις οποίες μετέχουν μη ΝΧΙ (Εισερχόμενες συναλλαγές)
(αριθμός, στοιχεία τέλους της περιόδου )
2014
Συναλλαγές ανά είδος υπηρεσίας πληρωμών
Μεταφορές πιστώσεων
Άμεσες χρεώσεις
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού
Επιταγές
Λοιπές υπηρεσίες πληρωμών
Σύνολο συναλλαγών πληρωμής στις οποίες συμμετέχουν μη ΝΧΙ
Εμβάσματα
Πράξεις πληρωμής οι οποίες εκτελούνται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής

geo 2
geo 2
geo 2
geo 2
geo 2
geo 2
geo 2
geo 2

2015

2016

2γ. Συναλλαγές πληρωμής στις οποίες μετέχουν μη ΝΧΙ (Εισερχόμενες συναλλαγές)
(ΕΥΡΩ, στοιχεία τέλους της περιόδου )
2014
Συναλλαγές ανά είδος υπηρεσίας πληρωμών
Μεταφορές πιστώσεων
Άμεσες χρεώσεις
Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατοίκους εσωτερικού
Επιταγές
Λοιπές υπηρεσίες πληρωμών
Σύνολο συναλλαγών πληρωμής στις οποίες συμμετέχουν μη ΝΧΙ
Εμβάσματα
Πράξεις πληρωμής οι οποίες εκτελούνται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής

geo 2
geo 2
geo 2
geo 2
geo 2
geo 2
geo 2
geo 2

2015

2016

4. Συμμετοχή σε υποδομές της αγοράς που εδρεύουν εκτός Ελλάδας
(αριθμός, στοιχεία τέλους της περιόδου )
2014

2015

2016

Συμμετοχή σε συστήματα πληρωμών εκτός Ελλάδας
Μέλος

FALSE
Ονομασία συστήματος πληρωμών
Χώρα έδρας συστήματος πληρωμών
Τρόπος Συμμετοχής
Διακανονισμός μέσω άλλου συμμετέχοντα

Όγκος πληρωμών
Αξία πληρωμών
Μέλος

FALSE
Ονομασία συστήματος πληρωμών
Χώρα έδρας συστήματος πληρωμών
Τρόπος Συμμετοχής
Διακανονισμός μέσω άλλου συμμετέχοντα

Όγκος πληρωμών
Αξία πληρωμών
Μέλος

FALSE
Ονομασία συστήματος πληρωμών
Χώρα έδρας συστήματος πληρωμών
Τρόπος Συμμετοχής
Διακανονισμός μέσω άλλου συμμετέχοντα

Όγκος πληρωμών
Αξία πληρωμών
Μέλος

FALSE
Ονομασία συστήματος πληρωμών
Χώρα έδρας συστήματος πληρωμών
Τρόπος Συμμετοχής
Διακανονισμός μέσω άλλου συμμετέχοντα

Όγκος πληρωμών
Αξία πληρωμών
Συμμετοχή σε συστήματα εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων εκτός Ελλάδας
Μέλος

FALSE
Ονομασία συστήματος εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων
Χώρα έδρας συστήματος εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων
Τρόπος Συμμετοχής

Μέλος

FALSE
Ονομασία συστήματος εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων
Χώρα έδρας συστήματος εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων
Τρόπος Συμμετοχής

Μέλος

FALSE
Ονομασία συστήματος εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων
Χώρα έδρας συστήματος εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων
Τρόπος Συμμετοχής

Μέλος

FALSE
Ονομασία συστήματος εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων
Χώρα έδρας συστήματος εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεογράφων
Τρόπος Συμμετοχής

Συμμετοχή σε υποδομές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CCP) εκτός Ελλάδας
Μέλος

FALSE
Ονομασία υποδομής κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
Χώρα έδρας υποδομής κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
Τρόπος Συμμετοχής

Μέλος

FALSE
Ονομασία υποδομής κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
Χώρα έδρας υποδομής κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
Τρόπος Συμμετοχής

Μέλος

FALSE
Ονομασία υποδομής κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
Χώρα έδρας υποδομής κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
Τρόπος Συμμετοχής

Μέλος

FALSE
Ονομασία υποδομής κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
Χώρα έδρας υποδομής κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
Τρόπος Συμμετοχής

