Vedlegg 3 til Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner
som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Kriterier og prosedyrer ved anmodning fra bank om utsettelse av
innleveringsfrist til NICS Netto
Fastsatt 06.07.10 av styret i NICS Operatørkontor. Sist endret 18.09.15
1. Det kan kun gis utsettelse på innleveringsfrist til Sluttavregningen. Det gis ikke utsettelse
på innleveringsfrist til Sluttavregningen pga at banken har problemer med dekning på sin
oppgjørskonto.
2. Som hovedregel gis det ikke utsettelser på innleveringsfrist til Sluttavregningen. Utsettelse
kan dog gis dersom innsendende bank eller dennes medhjelper har hatt et ekstraordinært
driftsavbrudd som har forsinket innsending av transaksjoner til NICS og disse
transaksjonene representerer store beløp og/eller volumer.
Det er fastsatt følgende kriterier:
 Når forsinkelsen omfatter minst 40 000 transaksjoner og/eller et samlet beløp på minst
500 mill. kroner, kan NICS Drift innvilge utsettelse på inntil ½ time.
 Når forsinkelsen omfatter minst 80 000 transaksjoner og/eller et samlet beløp på minst
1 mrd. kroner, kan NICS Drift, etter godkjenning fra Norges Bank, innvilge en
utsettelse på ytterligere ½ time.
 Når forsinkelsen medfører at transaksjonene, om utsettelse ikke gis, først kommer med
i en avregning som blir gjennomført minst 4 kalenderdager senere enn opprinnelig
forutsatt, er kravene til antall transaksjoner og samlet beløp halvparten av
ovenstående.
Disse grenser gjelder uavhengig av antall avsendende banker med forsinkende
transaksjoner.
NICS Drift skal informere Norges Bank og banker på Nivå 1 umiddelbart dersom
utsettelser kan medføre forsinket oversendelse av Sluttavregningen til Norges Bank
Norges Bank kan i særskilte tilfeller, etter samråd med NICS Operatørkontor, innvilge
utsettelser av oppgjøret utover en time.
3. Bank som ønsker utsettelse skal kontakte NICS Drift på tlf 22 89 88 92.
 Bare banker på nivå 1 kan anmode om utsettelser. Bankenes medhjelpere må formidle
en anmodning om utsettelse via en bank på nivå 1. Banker på nivå 2 må formidle
anmodning om utsettelse via egen oppgjørsbank.
 Den bank som ber om utsettelse skal overfor NICS Drift bekrefte at kriteriene i pkt.2
er oppfylt.
En forutsetning for at det kan gis utsettelse er at banken med rimelig grad av sikkerhet kan
opplyse om når transaksjonene kan leveres til NICS. Anmodning om utsettelse som
kommer til NICS Drift senere enn 15 minutter før normal innleveringsfrist vil ikke bli
imøtekommet.
Banker som ønsker utsettelse utover 1 time må senest 15 minutter før utsettelsen på 1 time
utløper kontakte NICS Operatørkontor og redegjøre for behovet for ytterligere utsettelse.
Banken må da opplyse om når banken kan få sendt transaksjonene til NICS. Hvis
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Operatørkontoret finner at vilkårene for utsettelse utover 1 time kan være til stede skal
Operatørkontoret senest 10 minutter før ordinær stengetid i NBO kontakte Norges Bank
for å få avklart om ytterligere utsettelse skal gis.
4. Ved utsettelse i Sluttavregningen utover en halv time skal NICS Drift holde bruttovinduet
for Swift transaksjoner åpent slik at det lukkes 30 minutter etter at NICS Netto
Sluttavregningen er bekreftet postert i Norges Bank. Vinduet for transaksjoner merket
Swift REG skal lukkes 5 minutter etter at bruttovinduet er stengt.
5. NICS Drift skal straks sørge for at bankene blir informert om utsettelse og bakgrunnen for
denne via NICS Online og via e-post utsendelse.
6. NICS Drift skal gi NICS Operatørkontor opplysninger om antall transaksjoner og samlet
beløp som rekker Sluttavregningen som en følge av at utsettelse ble innvilget.
6. Bank som får innvilget utsettelse av innleveringsfrister belastes med et gebyr angitt i
vedlegg 4.
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