RUNDSKRIV
NR 11/22
Dato: 27.09.2022

Til: Ansvarlig betalingsformidling
Kontaktperson i Bits: Tom-Stian Berntsen og Andre Hoff

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.

Mønsterklausuler for bankenes konto- og
adresseringsregister (KAR)
Det vises til rundskriv 01/21 og 06/22 vedrørende endringer i Regler om KAR. Endringene gjaldt
utvidelse av hvilke aktører bankene kan tilby spørringer i KAR til.
Endringene i Regler om KAR åpnet for at juridiske personer og enkeltpersonforetak underlagt
taushetsplikt i lov kan spørre i bankenes konto- og adresseringsregister (KAR). Fordi spørring i KAR
er begrenset til formålet betalingsformidling, ønsker Bits og bankene lik praktisering av regelverket,
og har derfor utarbeidet følgende mønsterklausuler i samråd med Fagråd Juss:
Kunden skal utelukkende benytte Tjenesten i forbindelse med betaling. Med
betaling menes betaling til en konto som kunden, eller den kunden foretar en
spørring på vegne av, skal foreta. Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven kan
i tillegg foreta spørring knyttet til konto for innbetaling til den rapporteringspliktige.
Bruk av Tjenesten for andre formål vil utgjøre vesentlig mislighold av disse vilkår.
Dersom kunden gjør oppslag i KAR på vegne av en annen, for eksempel i egenskap
av å være regnskapsfører for juridisk person eller et enkeltpersonforetak, innestår
kunden overfor banken at oppslaget gjøres innenfor formålet angitt over. Kunden
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kan ikke gjøre oppslag på knytning mellom fødselsnummer/D-nummer og
kontonummer på vegne av fysiske personer, med unntak av enkeltpersonforetak
som er underlagt taushetsplikt i lov. På forespørsel skal kunden oppgi hvilken
juridisk person eller enkeltpersonforetak et oppslag i KAR er foretatt på vegne av.
Det bes om at klausulene inntas i bankenes avtaler med kunden.
Eventuelle spørsmål om regelverket for KAR kan stilles til Bits AS v/Tom-Stian Berntsen på epost
tom.stian.berntsen@bits.no eller mobil 957 65 203. Spørsmål om infrastruktur for KAR kan stilles til
Bits AS v/Andre Hoff på epost andre.hoff@bits.no eller mobil 901 35 030.

Med vennlig hilsen

Tom-Stian Berntsen
Bits AS
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