RUNDSKRIV
NR 9/2020
Dato: 4. desember 2020

Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling – Konto- og adresseringsregister (KAR)
Kontaktperson i Bits: André Hoff
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.

Konto- og adresseringsregister (KAR) – Ny avtale og priser
I dette rundskriv fra Bits opplyses det om:
1. Ny driftsavtale med Nets Norge Infrastruktur.
2. Justerte prinsipper og priser i forretningsmodellen
Endringene gjelder fra 1. januar 2021.
For øvrig vises det til følgende tidligere rundskriv om KAR:
 Rundskriv 10/2014 fra Finans Norge den 7. mai 2014 hvor det ble orientert om
regler for KAR og tilhørende infrastruktur.
 Rundskriv 16/2015 fra Finans Norge den 2. oktober 2015 hvor det ble det orientert
om oppstart av KAR registeret.
 Rundskriv 02/2017 fra Bits den 8. mars 2017 hvor det ble orientert om status og
utbetaling av kompensasjon.
 Rundskriv 01/2018 fra Bits om justert regelverk
 Rundskriv 13/2018 fra Bits om justert regelverk

1. Ny driftsavtale for KAR
Bits har inngått ny avtale om drift, forvaltning og videreutvikling av bankenes felles kontoog adresseringsregister (KAR FOI) med Centurion Nets Norge Infrastruktur (CNNI). Vedlagt
følger kopi av driftsavtalen med aktuelle vedlegg.

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Telefon: 23 28 45 10

Org.nr. 916 960 190

Følgene er justert i driftsavtalen:
 Avtalens varighet er 3 år.
 Bits fastsetter prismodell overfor bankene. Ingen endringer fra eksisterende modell.
 Eventuell under- eller overdekning som følge av fusjoner dekkes inn påfølgende år.
 Kostnader for utvikling er nedbetalt og bortfaller i ny avtale.
 Kostnader for «DSOP-spørringer» er inkludert.
2. Justerte prinsipper og priser i forretningsmodellen
Ved oppstart av KAR var alle spørrekostnader satt til kr. 0,05 og det var satt pris pr bank for
inndekning av utvikling og en abonnementspris for drift og utvikling. Prisene har vært
gjenstand for mindre korrigering grunnet strukturelle endringer (fusjoner).
Følgende er prinsipper for justert forretnings- og prismodell:
• Modell for fastavgift opprettholdes, men satsene øker noe (ref. punkter under).
• Kompensasjonsordningen opprettholdes slik den er, dvs. innmeldende bank
(kontoførende) blir kompensert for tilgjengeliggjøring av basisdata med kr. 0,10 pr
konto/år.
• For bankene settes pris for «Spørring gyldig konto» til 0,-.
• For bankene opprettholdes pris for «Spørring gyldig kontoeier» på dagens nivå.
• Fastpris vil økes tilsvarende bortfall av «Spørring gyldig konto».
• Pris for DSOP-andelen av KAR inkluderes i ny justert fastavgift.
Satsene for fastavgift øker på grunn av:
• Alminnelig kostnadsutvikling
• Kontospørringer settes til 0,• Inkludering av DSOP
• Bortfall av en aktørs bruk av alias
• Bruk er lavere enn tidligere prognose
• Endring i deltagelse pga. fusjoner.
Endringene og justerte priser gjøres gjeldende fra 1. januar 2021. Under fremkommer
justerte priser sett i forhold til bankens størrelse:
Forvaltningskapital
Mindre enn 3 mrd. kr.
Mellom 3 og 50 mrd. kr.
Over 50 mrd. kr.

2019
22.488 kr
44.976 kr
89.952 kr

2021
37.464 kr
74.928 kr
149.868 kr

Endring
+14.976
+29.952
+59.916

Eventuelle spørsmål om infrastruktur for KAR kan stilles til Bits AS v/André Hoff på mail
andre.hoff@bits.no eller mobil 90135030.
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Med vennlig hilsen
Bits AS

André Hoff
fagsjef
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