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Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní komise, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje ve všech záležitostech technické normalizace s
Elektrotechnickou komisí (IEC).

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.



Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.
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Mezinárodní norma ISO 8908 byla připravena technickou komisí ISO/TC 68, Bankovnictví a souvisící
finanční služby.

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze informativní.

 

Úvod

 

Normy vztahující se na dokumenty a zprávy pro vzájemnou výměnu dat mezi finančními ústavy a
mezi finančními ústavy a jejich klienty obsahují specifikace termínů a datových prvků, které by se
měly používat. Cílem této mezinárodní normy je splnit požadavky na kompilaci a harmonizaci těchto
termínů a datových prvků. Norma obsahuje termíny a datové prvky z norem, jejichž seznam je uveden
v příloze B a které jsou považovány v oblasti finančních služeb za obvyklé.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma určuje a definuje termíny a datové prvky pro použití v oblasti bankovnictví a
souvisících finančních služeb. V případě datových prvků poskytuje nejen jejich definici ale také jejich
základní prezentaci.

 

POZNÁMKA 1 Úplná prezentace datových prvků je obsažena v mezinárodních normách uvedených v příloze B.

 

-- Vynechaný text --


