Rundskriv nr 13/2019

Dato: 17.12.2019
Til: Kontaktpersoner i banker med ansvar for BankID og BankAxept
Kontaktperson i Bits: Anne Ystenes

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.

Ikrafttredelse for justerte Regler om BankIDog BankAxept-infrastruktur
Bakgrunn
I forbindelse med fusjonen mellom BankID Norge AS, BankAxept AS og Vipps AS, stilte
konsesjonsmyndigheten krav til arbeidsdelingen mellom Vipps og Bits. Det innebar at BankID- og
BankAxept-reglene måtte justeres. I fusjonsvedtaket var det også besluttet at Finanstilsynet skulle
godkjenne de nye reglene.
Styret i Bits vedtok nye regler 22.11.2018. Reglene ble godkjent av Finanstilsynet ved brev
04.12.2019.
På bakgrunn av dette har Bits besluttet at reglene trer i kraft pr. 15.12.2019.
De viktigste endringene
Mange av endringene er av redaksjonell karakter, BankID Norge AS og BankAxept AS er endret til
Vipps AS etc.

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr.916 960 190

Kravene fra konsesjonsmyndighetene var at Vipps AS som konsesjonsbelagt virksomhet, ikke kan
styres av en annen virksomhet. Det medførte at enkelte reguleringer i Bits’ regelverk måtte fjernes
eller justeres.
Reglene er nå rendyrket til å være interbankregler som regulerer bankenes rettigheter og plikter
overfor hverandre i den felles BankID- og BankAxept-infrastrukturen. I tillegg beskrives Bits’ rolle
som kravsetter for standarder og sikkerhetskrav i løsningene.
Regler om BankID og Regler om BankAxept-infrastruktur finnes på www.bits.no
Regler om den operasjonelle driften av virksomheten fastsettes av Vipps AS ved BankID og
BankAxept schemes. Informasjon om disse kan fås ved henvendelse til Vipps AS.
Ta kontakt for eventuelle spørsmål og avklaringer med anne.ystenes@bits.no

Med vennlig hilsen
Bits AS
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