NR 15/2018
Dato: 04.12.2018
Til: Bankene
Att: Ansvarlig betalingsformidling/NICS
Kontaktperson i Bits: Tor J. Bjerkedal
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.

Priser i NICS 2019
Det vises innledningsvis til epost 08.11.2018 til bankene med foreløpig informasjon om priser i NICS
2019. Priser for NICS er nå fastsatt. Prislisten følger vedlagt.
Budsjetterte driftskostnader for NICS går noe ned sammenlignet med prognosen for 2018. Sammen
med forventninger til en viss økning i transaksjonsvolumene gir dette rom for en forsiktig reduksjon
i transaksjonsprisene. Basis transaksjonspris for NICS Netto reduseres fra 2,5 øre til 2,35 øre. (I
tillegg kommer 0.05 øre for bidrag til nedbetaling av nytt driftsoppsett for NICS. Dette tillegget er
uendret fra 2018).
Relativt mye ressurser medgår til å manuelt endre/slette innmeldte omnummereringer på oppdrag
fra banker. Noe av dette arbeidet kunne vært unngått om bankene hadde vært grundigere ved
første innmelding av omnummerering. Vi har funnet det riktig å innføre en ny pris på kr 200 for
manuelle endring/sletting av innmeldt avtale om omnummerering.
I vårt rundskriv nr. 14/2017 «Priser i NICS for 2018» ble det grundig redegjort for priser for utvikling
som følge av å produksjonssette NICS i nytt driftsoppsett. Prisen pr. enhet for utvikling NICS øker
med kr. 1000 pr enhet til kr. 13 849. Økningen skyldes at denne prisen i 2018 ikke fullt ut var
tilstrekkelig til å følge nedbetalingsplanen.
I rundskriv nr. 14/2017 opplyste vi også at også SWIFT-delen i NICS fra 2019 skulle bidra i
nedbetalingen av nytt driftsoppsett for NICS. For 2019 vil dette utgjøre kr. 60 000 pr SWIFT-bank.
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