Vedlegg 1 til Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner
som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Driftsmønster for NICS
- samordnet med relevante elementer i driftsmønsteret for NBO
Sist oppdatert av Bits AS 03.02.2021, med ikrafttredelse 22.04.2021. (Driftsmønsteret for NBO
fastsettes av Norges Bank).

1

Styring av transaksjoner til hhv NICS Netto, NICS Brutto og NICS Real

Bank som sender transaksjoner til NICS styrer hvilke transaksjoner som skal inngå hhv i NICS Netto,
NICS Brutto og NICS Real. Styringen til NICS Netto og NICS Brutto skjer primært ved hjelp av
beløpsgrenser som banken oppgir som parametere til NICS. Banken kan sette ulike beløpsgrenser for
hhv NIBE- og SWIFT-transaksjoner. Beløpsgrensen er 25 millioner kroner dersom bank ikke velger
annen lavere grense. BOLS-transaksjoner som bank sender til NICS vil alltid inngå i NICS Netto.
Til NICS Brutto styres følgende transaksjoner:
• SWIFT-transaksjoner merket HASTE eller REG (likviditetsreguleringer)
• SWIFT-transaksjoner med beløp over 25 millioner kroner (i Bruttovinduet også transer under 25
millioner kroner)
• NIBE transaksjoner med beløp over 25 millioner kroner (gjelder kun kredit enkelttransaksjoner
mellom nivå-1-banker)
Til NICS Netto styres alle øvrige SWIFT- og NIBE-transaksjoner, samt alle BOLS-transaksjoner
Til NICS Real styres realtidstransaksjoner som skal gjøres opp ved bruk av avsatte midler på Realtids
LOM i Norges Banks oppgjørssystem (nivå 1-banker) eller innenfor grenser (RealCAP) fastsatt av
privat oppgjørsbank (nivå 2-banker).

2

Tidspunkter for gjennomføring

Tabellene nedenfor viser for alle transaksjonstyper hvordan tidspunkt for Mottatt i NICS styrer
tidspunkt for når transaksjonene Sendes til oppgjør (i NBO) og Formidles til bank (for bokføring på
konto).
Tidspunkter for NICS Brutto
Type transaksjon

Mottatt i NICS

Sendes til oppgjør

SWIFT REG

16:30 - 05:30

05:30

05:30 - 16:30 (a)

Umiddelbart

SWIFT HASTE og

16:00 - 05:35

05:35

SWIFT ≥ 25 millioner
kroner

05:35 - 16:00 (a)

Umiddelbart

SWIFT i bruttovinduet

11:30 - 16:00 (b)

Umiddelbart
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Formidles til bank

Umiddelbart etter
bekreftet oppgjør
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15:30 - 05:30

05.46 (d)

06:00 (c)

05:30 - 07:00

07:00

07:00 - 09:30

Umiddelbart

09:30 - 11:30

Umiddelbart

12:00

11:30 - 13:30

Umiddelbart

14:00 (c)

13:30 - 15:30

Umiddelbart

16:00 (c)

Mottatt i NICS

Sendes til oppgjør1

Formidles til bank1

16:00 - 05:30

05:45

Umiddelbart etter

05.30 - 09:30

09:45

bekreftet oppgjør

09.30 - 11.30

11.45

15:30 - 05:30

05:45

06:00 (c)

05:30 - 09:30

09:45

10:00 (c)

09:30 - 11:30

11:45

12:00 (c)

11:30 - 13:30

13:45

14:00 (c)

13:30 - 15:30

15:45

16:00 (c)

Mottatt i NICS

Sendes til oppgjør1

Formidles til bank1

15:35 - 05:50

06:05

06:20 (e)

05:45 - 09:35

09:50

10:05 (e)

09:35 - 11:35

11:50

12:05 (e)

11:35 - 13:35

13:50

14:05 (e)

13:35 – 15:35

15:50

16:05 (e)

10:00 (c)
NIBE ≥ 25 millioner
kroner

Tidspunkter for NICS Netto
Type transaksjon

Øvrig SWIFT

Øvrig NIBE
(samt BOLS)

Tidspunkter for NICS Real
Type transaksjon

Realtidstransaksjoner
med sikkerhet for
oppgjør

Deltakere på nivå 1, som avsetter midler for gjennomføring av Straksbetalinger gjennom NICS Real på
særskilt konto (Straks LOM) i Norges Bank, kan instruere endringer i avsatte midler gjennom døgnet
alle dager under forutsetning om at både NBO, NICS Real og grensesnittet mellom de to systemene
er tilgjengelig. I forbindelse med syklusavslutning og oppgjør i NBO, vil NICS Real avvise alle slike
instruksjoner og forespørsler fra NBO
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Merknader
a) SWIFT-transaksjoner som har ventet på forfall, gjøres opp ved starten av disse tidsvinduene
b) I angitt bruttovindu skal alle SWIFT- transaksjoner gjøres opp brutto (uavhengig av
beløpsstørrelse)
c) NIBE-filene inneholder transaksjoner som inngikk i oppgjorte avregning fra NICS Netto og NIBEtransaksjoner som er oppgjort enkeltvis.
d) Når Morgenavregningen er bekreftet mottatt av Norges Bank
e) Filene med konteringsdata inneholder transaksjoner som er gjennomført i NICS Real i
forutgående avregnings/-oppgjørssyklus.
1

Tidspunkter for «Sendes til oppgjør» og «Formidles til bank» i tabellen for NICS Netto og NICS Real
angir tidsfristen for NICS for å unngå å bli registrert som avvik. Normalt gjennomføres «Sendes til
oppgjør» og «Formidles til bank» raskere.

3

Lån mellom banker og kronekompensasjoner

Lånetransaksjoner mellom banker, transaksjoner som tilbakebetaler lån mellom banker og som
transaksjoner som representerer kronekompensasjoner skal merkes REG og vil derfor gjøres opp
enkeltvis (NICS Brutto). Driftsmønsteret for behandling av SWIFT-transaksjoner merket REG er:
Type transaksjon

Mottatt i NICS

Sendes til Oppgjør

SWIFT REG

16:30 - 05:30

05:30

05:30 - 16:30

Umiddelbart
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Formidles til bank
Umiddelbart etter
bekreftet oppgjør
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