Vedlegg 2 til Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner
som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Tidsfrister for avvikshåndtering ved manglende dekning
Fastsatt 06.07.10 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Finansnæringens Fellesorganisasjon. Sist endret
06.09.2016 (ikrafttredelse 13.10.2016).

1. Driftsmønster for NICS – samordning med driftmønsteret for NBO
Driftsmønsteret for NICS og driftsmønsteret fastsatt av Norges Bank for NBO må sees i sammenheng,
bl.a. på grunn av følgende avhengigheter:
NICS Brutto. Bruttotransaksjoner som mottas i NICS kan kun tas til umiddelbart oppgjør innenfor
åpningstiden for NBO. Bruttotransaksjoner som mottas i NICS utenfor NBO åpningstider kan først
gjøres opp når NBO åpner.
NICS Netto. Nettoavregninger kan kun tas til oppgjør innenfor åpningstiden for NBO. NBO gir ikke
begrensninger i antall nettoavregninger gjennom dagen, men tidspunkter for hver nettoavregning må
være samordnet med Driftsmønster for NBO, fordi
 Norges Bank og bankene har behov for forutsigbarhet i forhold til andre oppgjør, så som
Verdipapiroppgjøret m.m. Derfor må det være avstemt når NBO kan forvente at NICS
oversender nettoavregninger til NBO.
 NICS og bankene har behov for forutsigbarhet i sine avviksrutiner ved manglende dekning.
Derfor må det være avstemt når NICS kan forvente at Norges Bank avviser en nettoavregning
med manglende dekning.
Når Norges Bank avviser en nettoavregning med manglende dekning, vil det utløse at en bank gis status
Midlertidig Sperret. Selv om tidspunkt for slik avvisning i NBO er forhåndsavtalt, vises her formelt til
Driftsmønster for NBO - og Norges Banks vurdering i den enkelte situasjon.
2. Tidsfrister for eskalering av tiltak ved manglende dekning.
Følgende frister gjelder når en bank mangler dekning for NICS Netto:
Tiltak, jf
reglenes punkt 5

1 Varsel til bank
2 Midlertidig
Sperret

Morgenavregning
(innleveringsfrist
0530)
0715 (1)
T = Tidspunkt
avvist av Norges
Bank (2)
T + 60 minutter

Mellomavregning nr 1
(innleveringsfrist
0930)
1000 (1)
T = Tidspunkt
avvist av Norges
Bank (2)
T + 60 minutter

Mellomavregning nr 2
(innleveringsfrist
1130)
1200 (1)
T = Tidspunkt
avvist av Norges
Bank (2)
T + 60 minutter

Mellomavregning nr 3
(innleveringsfrist
1330)
1400 (1)
T = Tidspunkt
avvist av Norges
Bank (2)
T + 60 minutter

Sluttavregning
(innleveringsfrist
1530)
1600 (1)
T = Tidspunkt
avvist av Norges
Bank (2) (3)
T + 60 minutter

3 Redegjørelse fra
bank
4 Sperre av
T + 120 minutter T + 120 minutter
T + 120 minutter
T + 120 minutter
T + 120 minutter
BankAxept-kort
5 Offentlig Adm.
Se punkt 3
nedenfor
Fotnoter:
1. Tidspunktene må formelt avtales med Norges Bank.
2. Tidspunktet det forventes at Norges Bank vil avvise gitt avregning. Dette vil pt være omlag kl 08.00,
10.30, 12.30, 14.30 og 16.00 for respektive Morgen-, Mellom 1-, Mellom 2-, Mellom 3- og
Sluttavregningen, jf Driftsmønster for NBO.
3. Fristen er satt slik at et nytt avregningsresultat kan gjøres opp i NBO samme dag
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3. Offentlig Administrasjon
Bank som blir satt under offentlig administrasjon vil straks bli sperret for deltagelse i NICS.
Transaksjoner til/fra banken som er mottatt i NICS, men ikke oppgjort, vil bli satt på feilkonto og
returnert innsendende bank. Dette gjelder ikke Bank-Axept transaksjoner. BankAxept-transaksjoner
mottatt i NICS (dvs autorisert av kortutstedende bank frem til tidspunktet for offentlig administrasjon) vil
bli gjort opp etter bestemmelsene i § 18 i Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i
kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder.
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