RUNDSKRIV
NR 6/2020
Dato: 04.06.2020
Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling
Kontaktperson i Bits: Morten Krøgenes

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.

Endring i Bits regler for Giro Utbetaling
Regler for Giro Utbetaling har vært gjenstand for en gjennomgang på enkelte punkter med
bakgrunn i den generelle samfunnsutviklingen. Som følge av behandlingen i Bits, er det besluttet å
gjennomføre følgende to endringer i reglene:
1. Forlengelse av frist fra 8 til 14 dager knyttet til tilbakeføring av pålydende beløp på utløpte
blanketter som ikke er hevet innen gyldighetsdato.
2. Plikten for kontant honorering av en Giro Utbetaling på beløp opp til kr. 100 000 fjernes fra
reglene.
Den første endringen gjennomføres for å unngå at beløp på Giro Utbetalingsblanketter som blir løst
inn i bank rett før utløpsdato, blir tilbakeført fra utstedende banks Giro Utbetaling interimskonto til
utstedende kundes bankkonto, før den honorerte blanketten er registrert utbetalt i
blankettsystemet.
Den andre endringen er at plikten i reglene til å honorere en Giro Utbetaling med kontanter,
fjernes. De fleste bankene i Norge opererer enten heldigitalt eller med et begrenset sett av
tjenester knyttet til kontanter i filial. Dette er basert på endringen i kunders bruk av, og etterspørsel
etter, tjenester som involverer manuell kontanthåndtering. Regelverket er fortsatt åpent for at
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bankene har anledning til å honorere en Giro Utbetaling med kontanter, men at det ikke lenger er
en plikt. Plikten til å honorere Giro Utbetaling ved godskriving av mottakers konto består.
Bankene er underlagt et lovverk der bankene er forpliktet til å tilby sine kunder kontanter i henhold
til kundenes forventninger. Endringene i reglene for Giro utbetaling endrer ikke på denne plikten.
De aller fleste kundene i Norge har dekket sine behov for kontanter gjennom innskuddsautomater,
minibanker og kontanttjenester i butikkene. En bankkunde som mottar en Giro Utbetaling får
denne honorert ved å skrive på kundens kontonummer, sende blanketten til banken og få beløpet
kreditert på kontoen. Hvis kunden ønsker kontanter, så skaffes de via minibank eller
kontanttilbudene i butikkene.
Regelendringene er besluttet med virkning fra 1. juni 2020 og er dermed gjeldende ved dette
rundskrivets utsendelse. Det er gjort endringer i tråd med ovennevnte i reglenes punkter 2, 6 og 8.
Oppdaterte regler om Giro Utbetaling finnes her: https://www.bits.no/document/regler-om-giroutbetaling/.
Til opplysning vil regelendringen i punkt 1 ovenfor, kreve en utvikling hos tjenesteleverandøren
Nets, som bankene benytter for behandling av Giro utbetalingsblanketter. Bits har fått opplyst at
utvikling er iverksatt, og at Nets vil informere bankene om dato for når endringen er implementert.
Bits vil anta at regelendringen vil kunne øke etterspørselen etter alternativer til Giro Utbetaling.

Med vennlig hilsen
Bits AS
Eivind Gjemdal
Daglig leder
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