Regler for bankremissetjenesten
Reviderte regler for bankremissetjenesten vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor
12.12.88 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor. Oppdatert av Bits AS 15.03.2018.1
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Definisjon m.v.

En bankremisse er rettslig sett et ikke-rentebærende gjeldsbrev i norske kroner utstedt av bank til
navngitt kreditor med tillegget «eller ordre.» En kunde kan kjøpe bankremisse i bank mot kontant
betaling eller ved belastning av kundens konto. Utstedende bank forplikter seg til å betale det
beløp som bankremissen lyder på til den som er legitimert som kreditor etter bankremissen.
Bankremissen kan diskonteres i alle banker innen 6 måneder etter utstedelsen.
Forholdet reguleres av gjeldsbrevloven av 17. februar 1939. Sjekkloven av 27. mai 1932 kommer
ikke til anvendelse.
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Bankremisseblankettens form og utstyr

I. Autoriserte formularer
Bits AS (heretter benevnt Bits) skal innenfor rammen av disse regler fastsette nærmere
spesifikasjoner for bankremisseblankettene, herunder størrelse, form, farge, ledetekster, felter,
rammer, materiale og sikkerhetselementer.
Det må ikke benyttes andre bankremisseblanketter enn de som er fastsatt
av Bits. Bits kan dispensere fra kravene i enkelttilfeller.
Ingen kan trykke bankremisseblanketter uten godkjennelse av Bits.
II. Særklausuler
a)
Bankremisser er bestemt til innenlands bruk og skal være påført
følgende klausul: «Ikke gyldig i utlandet. Not valid abroad».

b)

På bakgrunn av bestemmelsen i pkt. 5 II annet ledd nedenfor, skal bankremisser
påføres følgende klausul: «Kan heves i alle banker innen 6 måneder.»

1

Reglene gjelder for banker som er tilknyttet Bits gjennom medlemskap i Finans Norge Servicekontor, samt
øvrige norske banker og utenlandske kredittinstitusjoner som med samtykke fra Bits har sluttet seg til
reglene.

Regler for bankremissetjenesten

Side 1 av 4

3

Utstedelse av bankremisser

I. Bankremisser for betaling til bank
Bankremisse som en kunde skal bruke til å innfri sine forpliktelser overfor annen bank, skal ikke
utstedes til vedkommende banks ordre, men til kundens ordre.
II. Kryssing av bankremissen
Bankremisser kan krysses. Det finnes ikke særskilte lovregler for bruk av kryssede bankremisser. I
praksis skal kryssede bankremisser behandles som kryssede sjekker.
III. Sikringstrykk
Utstedende bank bør påføre bankremissens pålydende med særskilt maskintrykk.
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Kunders transport og kvittering med stempel uten underskrift

I. Vilkår
Hvor antallet bankremisser gjør det ønskelig, kan diskonterende bank tillate en kunde å
transportere og kvittere bankremisser ved hjelp av stempel uten underskrift på følgende vilkår:
a)

Bankens tillatelse skal foreligge skriftlig, og kunden må skriftlig ha erklært at han vil
stå ansvarlig for disse transporter og kvitteringer på samme måte som om de var
rettsgyldig underskrevet.

b)

Stemplet må angi at bankremissebeløpet bare skal godskrives kundens konto i
banken.

c)

Stemplet bør være rammet inn og eksempelvis se slik ut:

Til godskrift på vår konto nr...... i N.N. bank.
Firma A.A.
II. Ansvar
Sender diskonterende bank en bankremisse som er transportert og kvittert på denne måten til
innløsning hos utstedende bank, blir diskonterende bank ansvarlig for transporten som om den
var underskrevet på rettsgyldig måte, jf. pkt. 5, III.
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Diskontering av bankremisser utstedt av andre banker

I. Kontroll og bekreftelse
Ved diskontering av bankremisser må banken vise aktsomhet, jf. for øvrig dette punkt V om
ansvar, og kreve nødvendig legitimasjon.
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Hvis diskonterende bank har grunn til å tro at bankremissen er falsk, forfalsket, stjålet e.l., skal
den rette forespørsel til utstedende bank. Diskonterende bank bør også gjøre dette hvor
omstendighetene for øvrig oppfordrer til forsiktighet. Slik forespørsel kan gjøres over telefon e.l.
II. Bankremisser eldre enn 6 måneder eller pålydende høyere beløp
Bankremisser som ønskes diskontert senere enn 6 måneder etter utstedelsen, skal henvises til
utstedende bank eller tas til inkasso (diskontering under forbehold om innløsning). Det samme
gjelder for bankremisser pålydende over et beløp2 fastsatt av Bits.
III. Kvittering eller endossement fra diskonterende bank
En diskontert bankremisse må ikke sendes videre til utstedende bank uten diskonterende banks
kvittering eller til en tredje bank uten diskonterende banks endossement.
Til slik kvittering eller endossement kan banken benytte stempel uten underskrift (se pkt. 6 III).
Banken blir ansvarlig på samme måte som om kvitteringen eller endossementet var rettsgyldig
underskrevet.
IV. Avregning
Diskonterende bank skal samme dag eller senest virkedagen etter, sende bankremissen eller
bankremissens data til utstedende bank, direkte eller gjennom tredje bank eller en
avregningssentral.
Er bankremissens pålydende over et beløp3 fastsatt av Bits, kan banken ikke fullregistrere en
transaksjon for belastning av konto i utstedende bank, med mindre de to bankene har inngått
særskilt avtale som gir slik belastningsadgang. Bankremisser med pålydende over det beløp Bits
har fastsatt, skal sendes utstedende bank med anmodning om betaling av remissebeløpet.
Nærmere om forsendelse av bankremissen og overføring av remissebeløpet avtales mellom
bankene.
En fullregistrert transaksjon skal inneholde følgende data:
a.

Kontonummeret i utstedende bank.

b.

Bankremissenummer.

c.

Tekstkode. 4

2

Beløpsgrensen er fastsatt til kr. 10.000.000,-

3

Belastningsgrensen for bankremisse er fastsatt til kr. 10.000.000,-
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Følgende NIBE koder benyttes for transaksjoner for bankremisse spesifisert i «Regler for
bankremissetjenesten»:
Transaksjonstype

NIBE produktkode (BUS)

NIBE produktelementkode (ALC)

Tidligere BOLS TK

Bankremisse

000 – Diverse produkter

058 – Bankremisse

012
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d.

Utstedelsesdato.

e.

Bankremissens pålydende.

f.

Arkivreferanse inkludert bokføringsdato.

Diskonterende bank er ansvarlig for arkivering av bankremisser som er blitt fullregistrert over
terminal tilknyttet en avregningsfunksjon.
V. Ansvar
Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling kommer til
anvendelse ved spørsmål om ansvar som følge av feil begått av bank.
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Bankenes stempling av bankremisser

I. Stemplenes utstyr og plassering
Stempel/terminaltrykk på bankremisser skal plasseres slik at det ikke gjør noe av den trykte eller
skrevne tekst uleselig. Stempel/terminaltrykk må ikke plasseres i det maskinelle lesefelt.
II. Blokkeringsstempel
Når en bankremisse er kommet inn til en bank, bør banken stemple bankremissen med sitt navn,
eventuelt forkortet, for å hindre at den kan bli presentert på ny i samme bank eller i annen bank.
Terminaltrykk godkjennes som blokkeringsstempel.
III. Kvitterings- og endossementstempel - makuleringsstempel
Innløste bankremisser utstedt av andre banker skal forsynes med endossement eller kvittering
som kan påføres med stempel (jf. pkt. 5 III). Stemplet skal angi bankens navn, dato og
avdeling/filial/avdelingskontor (kan angis med registernummer). Bankremisser utstedt av
innløsende bank, skal påføres makuleringsstempel. Kvitterings- og endossementstemplet kan
benyttes som makuleringsstempel.
Terminaltrykk kan benyttes i stedet for kvitterings- og endossements- samt makuleringsstempel.
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Endringer i bankremissereglene

Bits kan vedta endringer i disse regler.

Regler for bankremissetjenesten

Side 4 av 4

