RUNDSKRIV
NR 14/2021
Dato: 30. juni 2021
Til: Deltakerbanker i NICS
Att: Ansvarlig for betalingsformidling – NICS
Kontaktperson i Bits: Tor Johan Bjerkedal
Rundskriv fra Bits gir informasjon om regelverk, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø
som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker sørger for intern distribusjon i egen
organisasjon. Rundskrivene er også tilgengelig på www.bits.no.

NICS – Utvidet vaktordning og nytt priselement
1. Utvidet vaktordning
Avtalt vaktordningen for forretningsprosessene i NICS (hverdager fra kl. 05.00 – 17.00) har vært
basert på behovet for NICS Netto og NICS Brutto. Etter etableringen av NICS Real har NICS Drift
(Mastercard Payment Services Infrastructure – MPSI) i praksis utført oppfølging av NICS Real
utenfor avtalefestet vaktperiode.
Bits og MPSI er enige om å avtalefeste utvidet vaktordningen for NICS til 24/7/365 – gjeldende fra
01.07.2021.

2. Nytt priselement
Utvidelse av vaktordningen representerer en økning i kostnadene for drift av NICS med kroner
600.000 pr. år. Denne kostnaden vil bli fordelt på de enkelte banker avhengig av antall
transaksjoner innsendt til NICS Real året før. Banker tildeles «enheter» ut fra
transaksjonsintervaller. Følgende intervaller er fastsatt:
Volum
Enheter
antall < 500k
1
500k < antall < 1 000K
2
1 000K < antall < 5 000K
4
5 000K <antall < 15 000K
8
15 000K < antall
16

Gjennom 2020 knyttet bankene seg gradvis til NICS Real. Fordeling etter den enkelte banks
innsendte transaksjoner NICS Real ville ha gitt et skjevt grunnlag. Bits har derfor for beregning av
prisen for utvidet vakthold resten av 2021 (til sammen kroner 300.000) lagt til grunn den enkelte
banks innsendte transaksjoner til NICS Real i desember 2020 multiplisert med tolv.
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Transaksjonsintervallene angitt i tabellen ovenfor vil justeres etter hvert som transaksjonsmengden
i NICS Real øker.
Utvidet vakthold vil også gjelde for NICS Netto og NICS Brutto. Banker som eventuelt bare deltar i
NICS Netto/NICS Brutto vil tildeles én enhet ved beregning av pris for utvidet vakthold.
For utvidet vakthold for resten av året 2021 vil prisen utgjøre kroner 1 124 pr. enhet.
Det nye priselementet for utvidet vakthold er inntatt i prislisten for NICS.

Med vennlig hilsen
Bits AS

Tor Johan Bjerkedal
avdelingsdirektør
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