NR 14/2017
Dato: 05.12.2017
Til: Bankene
Att: Ansvarlig betalingsformidling/NICS
Kontaktperson i Bits: Tor J. Bjerkedal
Arkivref.: 17-1614
Rundskriv fra Bits omfatter hovedsakelig informasjon fra Bits knyttet til regelverk, utfyllende regler og krav,
standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen.
Det forutsettes at mottaker av rundskriv fra Bits foretar den nødvendige interne distribusjon i egen
organisasjon.

Priser i NICS 2018
Det vises innledningsvis til Rundskriv 12/2017 av 03.11.2017 der Bits ga foreløpig
informasjon om priser i NICS for 2018.
Prisene for NICS i 2018 er nå fastsatt.
Det underliggende kostnadsbildet for driftskostnader for NICS tilsier ikke endringer i priser
knyttet til driften.
Det samlede prisbildet vil imidlertid endres som følge av at det til neste år vil påløpe
nedbetaling av en ikke ubetydelig investering som følge av etablering av NICS i nytt, bedre
og tryggere driftsoppsett. Nedbetalingen vil foregå over fire år.
Nedbetalingen som er knyttet til NICS Netto skal dekkes inn gjennom to komponenter:
1. Et særskilt tillegg i transaksjonsprisen for NICS Netto på 0,05 øre. Denne særskilte
prisen holdes utenfor beregning av volumrabatter. Samlet transaksjonspris for NICS
Netto i 2018 vil utgjøre 2,55 øre (før volumrabatter).
2. En pris for utvikling NICS som beregnes ut fra en «enhetsmodell». Grunnprinsippene i
ny «enhetsmodell» er de samme som tidligere, men det er innført nye trinn og trinnene
er justert som følge av volumutviklingen siden 2005. Den nye modellen, sammenlignet
med gammel modell, er som følger:

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Telefon: 23 28 45 10

Org.nr. 916 960 190

Ny modell
Transer (mill.)
Enheter
Antall > 500
30
200 < antall < 500
20
100 < antall < 200
15
50 < antall < 100
10
10 < antall < 50
5
5 < antall < 10
2
Antall < 5
1

Gammel modell
Transer (mill.)
Enheter
Antall > 100
10
20 < antall < 100
4
10 < antall < 20
3
5 < antall < 10
2
Antall < 5
1

Summert over alle banker gir den nye modellen totalt flere enheter og dermed en
lavere pris pr enhet enn gammel modell.
Prisen pr enhet for utvikling i NICS Netto blir i 2018 kr. 12.850.
Også SWIFT-delen av NICS skal bidra i nedbetalingen av utviklingskostnaden for NICS i nytt
driftsoppsett. Produksjonssettingen vil imidlertid ikke skje før ett godt stykke inn i 2018.
Pris for utvikling i NICS SWIFT vil derfor ikke inngå i prislisten for NICS ved inngangen til
2018. Bits vil informere bankene dersom en slik pris gjøres gjeldende i løpet av 2018.
Regnet på årsbasis vil prisen utgjøre anslagsvis 90.000 kroner.

Med vennlig hilsen
for Bits AS

Tor Johan Bjerkedal
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