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I. Sammanfattning 
 
Bankgirot har på uppdrag av Riksbanken och Finansinspektionen skrivit denna rapport.  
Rapporten baseras på en utvärdering enligt Principles for financial market 
infrastructures (“PFMI”) från The Committee on Payment and Settlement Systems 
(“CPMI”) och International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”). CPMI är 
en kommitté inom Bank for International Settlement (”BIS”) och IOSCO är en 
organisation för tillsynsmyndigheter.  
 
Arbetet med rapporten har utförts av interna arbetsgrupper inom Bankgirot. Både 
Bankgirots VD och styrelse har varit involverade i arbetet liksom funktionerna för Risk 
och Compliance.  
 
I Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är operativa risker den primära risktypen. 
För att minimera de operativa riskerna för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 
genomförs årligen en uppföljning av deltagarkraven för respektive deltagare. Bankgirot 
fastställer även en gång per år en riskhanteringsplan. Funktionen för Risk har ansvar för 
att följa upp och kontrollera risker. 
 
Bankgirot genomför även en löpande kartläggning av risker hänförliga till andra parter, 
såsom deltagare i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst och Riksbankens 
betalsystem RIX. 
 
Bankgirot har identifierat risker och simulerat scenarier för Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst avseende kritiska processer. Dessa scenarier hanteras i Bankgirots 
samlade kontinuitetsplaner och reservrutiner. För att täcka dessa typer av risker har 
Bankgirot exempelvis dubblerat samtliga delar av sin kritiska infrastruktur. 
 
Utvärderingen har gjorts avseende sexton av principerna och omfattar främst Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst. I de principer där en bedömning av Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst inte är möjlig eller lämplig har till vissa delar hela 
Bankgirots verksamhet inklusive moderbolaget BGC Holding AB omfattats. 
 
Denna utvärdering beskriver förhållandena inom Bankgirot per den 30 juni 2016. 
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II. Bankgirots roll som Clearingorganisation 
 
Inledning  
 
Bankgirot är en clearingorganisation med verksamhet i Sverige. Bankgirots mål är att 
leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet för att öka deltagarnas såväl 
som övriga kunders konkurrenskraft. Den övervägande delen av Bankgirots verksamhet, 
inom vilken Bankgirots fyra betalningssystem ingår, är inte vinstmaximerande. 
Ambitionen är att över en flerårsperiod i princip leverera ett nollresultat. I denna del av 
verksamheten är Bankgirots långsiktiga målsättning istället att sänka priserna för 
deltagarna i systemen vilket åstadkoms via kostnadssänkningar och volymtillväxt i 
betalsystemen. 
 
I den del av verksamheten där betalningssystemen ingår, utgör verksamhetens 
kostnader grunden för prissättningen till systemens deltagare efter ett mindre 
vinstpåslag. Vinstpåslaget har under de senaste åren uppgått till 14 MSEK årligen. 
Prissättningen sker årligen gentemot deltagarna baserat på betalningssystemens 
budgeterade kostnader och deltagarnas volymestimat. Bankgirot har ett starkt skydd 
mot förluster orsakade av stora volymminskningar i Bankgirosystemet (såsom definierat 
nedan) via en volymgaranti vilket garanterar Bankgirots intäkter i systemet. 
 
Som clearingorganisation för massbetalningar i Sverige har Bankgirot en central roll i 
den svenska betalningsinfrastrukturen. Merparten av denna typ av betalningar hanteras 
av Bankgirot.  
 
Bankgirots verksamhet startades 1959 och verksamheten sysselsätter idag cirka 250 
medarbetare. Bankgirot ägs av Skandinaviska Enskilda banken AB (publ), Swedbank AB 
(publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank AB, Danske Bank A/S, 
Danmark, Sverige filial, SkandiaBanken Aktiebolag (publ) och Länsförsäkringar Bank 
Aktiebolag (publ). VD för Bankgirot är Torbjörn Ericsson.  
 

Verksamhet  
 
Inledning 
 
Bankgirot tillhandahåller betalningssystem för massbetalningar med produkter och 
tjänster som syftar till att möjliggöra och effektivisera de svenska företagens 
betalningshantering. Bankgirot är den centrala aktören i Sverige vid förmedling av 
betalningar och betalningsinformation mellan deltagarna i betalningssystemen och 
deras kunder.  
 
Bankgirots betalningssystem utgörs av två betalplattformar. På den ena betalplattformen 
bearbetas både Bankgirosystemet, som hanterar Bankgirots egna betalningsprodukter 
som går under namnet ”bankgiroprodukter”, samt Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst. På den andra bearbetas och avvecklas realtidstransaktioner och 
Swish. Detta dokument har fokus på Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. 
Bankgiroprodukterna består av en rad in- och utbetalningsprodukter för företag på den 
inhemska betalningsmarknaden. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst hanterar 
inkommande betalningar och skapar underlag till avvecklingsinstitutet, RIX, där den 
slutgiltiga avvecklingen sker. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst nyttjas av 
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Bankgirosystemet och dess bankgiroprodukter, men även av betalningsprodukter med 
externa ägare (såsom VISA och Mastercard).  
 
Bankgirot tillhandahåller inom ramen för Bankgirosystemet även 
bankkontorsprodukter som underlättar deltagarnas hantering av de 
betalningsprodukter som systemet hanterar. Utöver detta bedriver Bankgirot 
sidoverksamhet i form av elektronisk dokumenthantering och identifiering. 
 
Bankgirot tillhandahåller också betalningar i realtid, bestående av avvecklingssystemet 
BiR Avvecklingstjänst samt det generella betalningssystemet BiR, som karakteriseras av 
snabbhet och tillgänglighet med förmågan att hantera sekundsnabba transaktioner 
dygnet runt under årets alla dagar. Betalningar i realtid bearbetas på en egen 
betalplattform.  
 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst  
 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är godkänt avFinansinspektionen och anmält 
till Europeiska kommissionen. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst utför 
clearingen och skapar avvecklingsunderlag som via SWIFTNet sänds till Riksbankens 
RIX-system som sköter avveckling i SEK. För betalningar i EUR sänder Bankgirot en 
betalningsinstruktion till betalarbanken som ansvarar för att avveckling sker i 
Europeiska centralbankens avvecklingssystem TARGET2. Alla betalningar i SEK inom 
Sverige mellan banker, med undantag för betalningar som avvecklas direkt i RIX, nyttjar 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 
används således av ett flertal betalningsprodukter varav Bankgirosystemet och dess 
bankgiroprodukter står för den största delen.  
 
Själva clearingen består av en sammanställning av respektive deltagares skulder och 
fordringar mot respektive motpart till följd av de betalningsuppdrag som kommit in till 
Bankgirot. För majoriteten av antalet betalningar sammanställs i clearingen de bilaterala 
positionerna i brutto mellan parterna inför avveckling. I Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst sker inte någon nettning mellan deltagarna. För betalningsflödena 
Visa, MasterCard och Bankomat utförs clearingen i externa system som ett multilateralt 
förhållande mellan parterna. Vid avvecklingen av dessa flöden sker en nettning om part 
är både betalare och mottagare.  
 
Bankgirosystemet och bankgiroprodukterna  
 
Bankgirosystemet är ett generellt betalningssystem som innehåller och stödjer 
bankgiroprodukterna. Bankgirosystemet hanterar bankgirobetalningar genom att 
godkänna betalningarna, skapa debiteringsunderlag för betalaren, skapa krediterings-
underlag för betalningsmottagaren samt skicka ut betalningsinformation till de berörda 
deltagarna. Betalningarna har belastat betalarens konto innan de införs i Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst vilket sker så snart inleveranskontrollerna passerats. 
Bankgirosystemet är beroende av Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst för att 
cleara bankgiroprodukterna och för att skapa avvecklingsunderlag för dessa. 
Bankgiroprodukterna används i en mängd olika betalningssituationer på 
massbetalningsmarknaden. Några exempel på bankgiroprodukter är Autogiro, 
Leverantörsbetalningar, Avgående betalningar bank, Löner och Bankgiro Inbetalningar. 
Bankgirobetalningarna bearbetas först på debetsidan genom Bankgirosystemet och 
därefter genom Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst varefter de återigen 
bearbetas genom Bankgirosystemet på kreditsidan.  
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Övriga betalningsprodukter som nyttjar Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst  
 
Utöver Bankgirosystemets bankgiroprodukter nyttjar Bankgirots Kontanthantering 
också Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst nyttjas även av betalningsprodukter med externa ägare. Dessa flöden 
är Dataclearingen (DCL), Visa, MasterCard, Bankomat och Bankernas Depåbolag (BDB). 
Gemensamt för dessa betalningsprodukter är att debetkontrollen samt i vissa fall även 
clearingen utförs i externa betalningssystem som Bankgirot inte är huvudman för. 
Betalningsprodukterna är beroende av att Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 
fungerar. 
 
Betalningar i realtid 
 
Betalningar i realtid karakteriseras av snabbhet och tillgänglighet med förmågan att 
hantera sekundsnabba transaktioner dygnet runt under årets alla dagar. Bankgirot har 
möjlighet att genom BiR Avvecklingstjänst, BiR och Swish sköta snabba dygnet runt-
betalningar, dvs. betalningar kan genomföras även när Riksbanken har stängt. 
 
BiR Avvecklingstjänst 
 
BiR Avvecklingstjänst är den centrala kärnan i realtidsflödet som säkerställer att de 
finansiella transaktionerna avvecklas hos avvecklingsinstitutet RIX. BiR 
Avvecklingstjänst är ett av Finansinspektionen godkänt och till Europeiska 
kommissonen anmält avvecklingssystem. 
 
BiR och Swish  
 
BiR är ett generellt betalningssystem. Betalningen från ett bankkonto till ett annat 
bankkonto sker inom några få sekunder. För såväl betalarens bank som mottagarens 
bank är tjänsten riskfri då ingen part behöver ligga ute med pengar. Finns täckning på 
betalarens bankkonto dras och överförs det önskade beloppet. Om täckning saknas på 
kontot kan transaktionen inte genomföras.  
 
Swish är den första produkten på realtidsplattformen. Swish ägs av GetSwish AB, som 
ägs av de sex bankerna Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, Svenska 
Handelsbanken AB (publ), Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), Nordea Bank AB, 
Swedbank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Driften av Swish 
sköts av Bankgirot. 
  
Elektronisk dokumenthantering och identifiering  
 
Allmänt  
Genom elektronisk dokumenthantering och identifiering erbjuder Bankgirot tjänster 
som inte bygger på deltagande i Bankgirots betalningssystem. Elektronisk 
dokumenthantering och identifiering tillhandahåller en IT-infrastruktur inom e-tjänster 
för banker och företag samt utvecklar lösningar för säkra och effektiva digitala 
affärstransaktioner. 
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Bg E-faktura  
Bg E-faktura handlar främst om förmedling av fakturainformation i elektroniskt format 
istället för i pappersformat. Syftet med tjänsten är att effektivisera faktureringen för 
fakturautställare och fakturahanteringen för fakturamottagare. I det första steget är det 
inte betalningstransaktionen i sig som förmedlas av lösningen utan det underlag i form 
av fakturainformation som krävs för att kunden ska kunna utföra 
betalningstransaktionen. Bankgirot förmedlar därefter både betalningstransaktionen 
och betalningsinformation, dels till mottagaren av fakturan och dels tillbaka till 
utställaren av fakturan.  
 
Bg PKI Services  
Bankgirot tillhandahåller inom ramen för Bg PKI Services en tjänst för e-legitimation 
och säker identifiering. Bg PKI Services är en stödjande infrastruktur som gör att 
Bankgirot kan erbjuda säkra tjänster inom exempelvis elektronisk fakturering. Bg PKI 
Services används t.ex. av Bankgirot för att säkerställa ursprung av betalningsavsändare 
och betalningsmottagare.  
 
Bg eID Gateway  
Bg eID Gateway är en elektronisk identifieringstjänst som bland annat används av 
deltagande banker i samband med upprättande av en s.k. elektronisk plånbok, som 
baseras på av en bank utgivna kort för bankkunder.  
 

Bankgirot står under tillsyn och övervakning   
 
Bankgirot står under tillsyn av Finansinspektionen och övervakning av Riksbanken. 
Bankgirot har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva clearingverksamhet 
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och står därmed under 
Finansinspektionens tillsyn. Enligt nämnda lag får Bankgirot, utöver 
clearingverksamheten, endast bedriva sådan verksamhet som har nära samband med 
clearingverksamheten. Driften av de egna betalningssystemen, Bankgirosystemet och 
BiR anses ha ett nära samband med Bankgirots clearingverksamhet. Både 
Bankgirosystemet och BiR är generella betalningssystem i enlighet med definitionen i 
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive lagen (2010:751) om 
betaltjänster. Bankgirot har vidare fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva 
sidoverksamhet avseende elektronisk faktura (Bg E-faktura), säker identifiering (Bg PKI 
Services) samt Bg eID Gateway. 
 
Bankgirots två avvecklingssystem (dvs Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst samt 
BiR Avvecklingstjänst) har godkänts av Finansinspektionen i samråd med Riksbanken 
och anmälts till Europeiska kommissionen i enlighet med lagen (1999:1309) om system 
för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden. Med avvecklingssystem avses ett 
system för nettning och avveckling av överföringsuppdrag mellan systemets deltagare 
avseende finansiella instrument och betalningsmedel.  
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III. Tillämpliga principer 
 
 

Innehållsförteckning  
 

Principle 1:  Legal basis 
 
Principle 2:  Governance 
 
Principle 3:  Framework for the comprehensive management of risks 
 
Principle 4:  Credit risk 
 
Principle 7:  Liquidity risk  
 
Principle 8:  Settlement finality 
 
Principle 9:  Money settlements  
 
Principle 13:  Participant-default rules and procedures 
 
Principle 15:  General business risk 
 
Principle 16:  Custody and investment risks  
 
Principle 17:  Operational risk 
 
Principle 18:  Access and participation requirements 
 
Principle 19:  Tiered participation arrangements 
 
Principle 21:  Efficiency and effectiveness 
 
Principle 22:  Communication procedures and standards 
 
Principle 23:  Disclosure of rules, key procedures, and market data 
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Principle 1: Legal basis 
 

An FMI should have a well-founded, clear, transparent, 
and enforceable legal basis for each material aspect of its 
activities in all relevant jurisdictions. 
 
 
De väsentliga delarna rörande Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst utgörs av 
deltagarnas skyldighet att skapa avvecklingsutrymme och att Bankgirot genom clearing 
fastställer och presenterar skuld- och fordringsförhållanden, skapar avvecklingsunderlag 
för att avveckling ska kunna genomföras med deltagarnas i centralbank kontoförda 
pengar, kontrollerar att avveckling har genomförts och, vid behov, har förmågan att 
kunna hantera fallissemang.  
 
Bankgirots Clearing– och Avvecklingstjänst regleras av gemensamma regler och 
standardiserade arrangemang i form av avtalet om Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst (se bilaga A). Enligt lagvalsklausul är svensk lag tillämplig på hela 
avtalet, dvs. för samtliga aspekter av Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. 
Samtliga av Bankgirots avtal med väsentliga utländska underleverantörer innehåller 
även lagvalsklausuler enligt vilka svensk rätt ska tillämpas.  
 
Merparten av deltagarna i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst utgörs av bolag 
som lyder under svensk jurisdiktion. Avseende de utländska kreditinstitut som deltar via 
filial, i enlighet med lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och 4 kap. lagen 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, har samtliga säte inom Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet och har således implementerat EU:s direktiv 98/26/EG 
om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper 
(”Finalitetsdirektivet”). 

 
Clearing 2016 

Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 

Bilaga 1 
Rutinbeskrivning 

Avtal om Bankgirots 
Clearing - och  
Avvecklingstj ä nst 

Avtal om  
Clearing - 
informations - 
systemet 

Bilaga 2 
Metod - och tidsplan 

Bilaga 3 
Bankgirosystems- 
produkter och Andra  
produkter i Fl ö den  
samt  
Deltagarspecifika   
Produkter 

Bilaga 4 
Deltagarspecifika  
uppgifter  
inkluderande  
f ö rteckning  ö ver,  
i f ö rekommande   
fall, Deltagarens  
Indirekta Clearing-  
medlemmar. 

Bilaga 5 
Kontaktpersoner  
och  
kontaktuppgifter 
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Figur 1 beskriver schematiskt avtalskonstruktionen för Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst. 

 
Avtalet är framtaget under ledning av Bankgirots bolagsjurister och 
verksamhetsspecialister, varvid även oberoende jurister har konsulterats, vilket gör att 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst underbyggs av tydliga och välgrundade avtal 
och stöddokument som uppfyller samtliga tillämpliga lagkrav. Avtalet, i dess nuvarande 
form, har med endast smärre ändringar tillämpats sedan 2009 utan att någon deltagare 
har invänt att avtalet inte fungerar tillfredsställande.  
 
Eventuella revideringar av avtalet remitteras till tjänstens deltagare för synpunkter i 
syfte att undanröja eventuella otydligheter samt för att tillse att deltagarnas intressen är 
vederbörligt tillgodosedda. Önskemål om förtydliganden tillgodoses och önskemål om 
förändringar utvärderas och beslutas. Avtalets utformning beslutas av Bankgirot i 
enlighet med av styrelsen fastställda beslutsregler, inklusive attestplan. Kraven för 
deltagande i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst har beslutats av Bankgirots 
styrelse. Även beslut om tillträde för ny deltagare fattas av Bankgirots styrelse.  
 
Vad avser transaktionernas finalitet följer Bankgirot lagen (1999:1309) om system för 
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden där det i dess 13 § framgår att ett 
överföringsuppdrag gäller mot tredje man om överföringsuppdraget har införts i 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst innan ett beslut om obeståndsförfarande har  
meddelats. Enligt lagen kan således ett vederbörligen infört överföringsuppdrag inte 
stoppas eller återföras, vare sig av Bankgirot eller av betalningsavsändaren, efter att 
transaktionen är införd. Slutgiltighet inträder dock inte i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst utan i externa avvecklingssystem; RIX respektive TARGET2.  
 
Avtalet innehåller såväl regler för hur flödet ska hanteras i normalfallet, som regler för 
hantering vid avvikelser från detta. Det finns t.ex. regler för reservrutin vid driftstörning 
hos avvecklingsinstitutet, regler för den händelse att en deltagare inte kan skapa 
avvecklingsutrymme till någon avvecklingstidpunkt, regler för fallissemangshantering 
samt regler för det fall att Bankgirots kommunikation med SWIFT är bruten. Avtalets 
bestämmelser har prövats i praktiken då incidenter har inträffat och reglerna visat sig 
fungera väl.  
 
Avtalets tillämpbarhet och överensstämmelse med svensk lag har aldrig varit föremål för 
prövning av domstol eller skiljenämnd, men som har beskrivits ovan är avtalet 
framarbetat så att avtalet överensstämmer med tillämplig svensk lagstiftning och EU-
direktiv.  
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Principle 2: Governance  
 
An FMI should have governance arrangements that are 
clear and transparent, promote the safety and efficiency 
of the FMI, and support the stability of the broader 
financial system, other relevant public interest considera-
tions and the objectives of relevant stakeholders.  
 
 
 
Bankgirots övergripande mål och nyckeltal är konstruerade så att kritiska delar av 
Bankgirots verksamhet mäts och kontrolleras för att säkerställa förmågan att 
kontinuerligt upprätthålla en korrekt, snabb och säker leverans. Detta är särskilt viktigt 
då Bankgirot har en samhällsviktig roll som förmedlare av massbetalningar. I de fall 
Bankgirot lagt ut viss verksamhet på extern leverantör finns motsvarande servicenivåer  
intagna i avtal (s.k. Service Level Agreements) med leverantören.  
 
Riksbanken övervakar de system som anses vara väsentliga för den finansiella 
stabiliteten. Riksbankens övervakning baseras på bl.a. internationella principer för 
stabilitet och effektivitet i infrastrukturföretagen. Riksbankens direktion har beslutat att 
Bankgirot står under Riksbankens övervakning.  
 
Bankgirot är ett svenskt aktiebolag vars bolagsorgan och styrning av verksamheten är  
inrättade i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Bankgirots ledning och 
verksamhet utövas därför även i enlighet med Finansinspektionens Författningssamling 
FFFS 2007:17. Styrning och kontroll av verksamheten sker i enlighet med FFFS 2005:1 
och med beaktande av FFFS 2014:1 – 5 såsom s.k. best practice.  
 
Bankgirot ägs av Skandinaviska Enskilda Banken 33,1%, Swedbank 29,2%, Svenska 
Handelsbanken 25,4%, Nordea 10%, Danske Bank 1,7%, Skandiabanken 0,3% och 
Länsförsäkringar Bank 0,1%. Styrelsens sammansättning regleras i aktieägaravtal 
upprättat mellan ägarbankerna. Bankgirots styrelse består för närvarande av sju 
ordinarie ledamöter inklusive en personalrepresentant. VD är inte ledamot av styrelsen.  
 
Styrelsen respektive VD beslutar enligt en av styrelsen fastställd ram om företags-
policyer, riktlinjer och övriga styrande dokument som gäller för verksamheten och som 
finns tillgängliga för Bankgirots personal på Bankgirots intranät. Separata funktioner 
finns för säkerhet, riskkontroll och compliance. Internrevision görs enligt en 
granskningsplan som fastställs årligen av styrelsen. Funktionen Internrevision är 
outsourcad till en revisionsbyrå. Tillsättande och entledigande av Riskchef beslutas av 
styrelsen.  
 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är inte ett sådant system som drivs av en 
centralbank, varför frågor om intressekonflikter mellan drifts- och övervaknings-
funktionerna för sådana system inte är tillämpliga för Bankgirot.  
 
Finansinspektionen och Riksbanken har kvartalsvisa tillsynsmöten med Bankgirot. På 
mötena informerar Bankgirot om förändringar i verksamheten, organisationen, den 
finansiella utvecklingen, om produktionen samt om eventuella störningar.  
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Ägarna representeras i Bankgirots styrelse och utövar därigenom styrning av Bankgirot 
samt tar på detta sätt del av relevant information. Styrelsen beslutar om styrprinciper 
och ansvarsfördelning inom Bankgirot samt VD-instruktion gällande VD:s löpande 
förvaltning. Bankgirot har också en av VD beslutad ledningsprocess. Bankgirots ägare är 
dessutom deltagare i Bankgirots betalningssystem.  
 
Deltagarna får i Bankgirots olika deltagarforum information om de frågor som avser 
styrningen av Bankgirot i de fall sådana frågor berör betalningssystemen och därför är 
relevant för deltagarna att få information om.  
 
Övergripande information om Bankgirot når även ut till allmänheten via den 
information som läggs upp på www.bankgirot.se.  
 
Roller och ansvar för styrelsen, styrelsens ledamöter och särskilt styrelseordföranden, 
regleras i en arbetsordning för styrelsen som fastställs årligen vid konstituerande 
sammanträde. Samtliga ledamöter samt styrelseordförandens suppleant förutsätts 
närvara vid samtliga möten. Övriga valda suppleanter närvarar endast vid förfall för 
respektive ordinarie styrelseledamot.  
 
Styrelsen har givit en nomineringskommitté inom styrelsen i uppgift att assistera och ge 
rekommendationer till styrelsen i frågor som rör nomineringen av styrelseledamöter, 
styrelsens sammansättning och successionsplanering. Formerna för nominerings-
kommitténs arbete framgår av en arbetsordning som fastställs årligen av styrelsen. 
Nomineringskommitténs medlemmar består av tre styrelseledamöter. Utöver 
medlemmarna deltar även VD, kommitténs sekreterare och (vid behov) särskilt utvalda 
experter i kommitténs arbete. Den individuella kompetensen hos ledamöterna i 
Bankgirots styrelse kartläggs i samband med nomineringen till styrelsen och före 
tillsättningen vid bolagsstämman. Kompetenskartläggningen sker genom en skattning av 
egen kompetens enligt ett fastställt formulär i en fyragradig skala. De områden inom 
vilka kompetensinventering sker är sådana som bedömts viktiga för styrelsearbetet i 
Bankgirot.  
 
Om inte annat beslutats har styrelsens ledamöter inte några egna ansvarsområden utan 
behandlar ärenden kollegialt. Om en styrelseledamot accepterar, kan styrelsen – genom 
protokollfört beslut – delegera mandat att hantera viss fråga. Vid delegation ska 
styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan 
upprätthållas. Information till marknaden/media får lämnas endast av ordföranden eller 
VD, eller av person som utses av endera av dem.  
 
Innan en person väljs in i styrelsen genomförs en prövning i enlighet med Finans-
inspektionens föreskrifter FFFS 2007:17 vilken innehåller uppgifter om eventuella 
intressekonflikter. Bankgirot har även en policy för identifiering och hantering av 
intressekonflikter som specifikt behandlar intressekonflikter inom styrelsen. 
 
För att förhindra jävssituationer följer Bankgirot t.ex. 8 kap. 23 § aktiebolagslagen. Detta 
innebär att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om (i) avtal mellan styrelse-
ledamoten och Bankgirot/BGC Holding AB, (ii) avtal mellan Bankgirot/BGC Holding AB 
och en tredje part om styrelseledamoten i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida 
mot Bankgirot/BGC Holding AB, och (iii) avtal mellan Bankgirot/BGC Holding AB och 
en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får 
företräda. Föreligger jäv, får den jävige ledamoten inte delta i vare sig beredning eller 
beslut gällande frågan.  
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Vid styrelsemöte närvarar normalt även VD, styrelseordförandens suppleant samt 
styrelsens sekreterare. Styrelsen behandlar i sin helhet samtliga styrelsefrågor inklusive 
risk-, revisions-, compliance- och ersättningsfrågor. Utöver ovan nämnda nominerings-
kommitté har styrelsen inga särskilda kommittéer då den anser att en styrelse av denna 
storlek i sin helhet bättre behandlar frågorna än att vissa av dessa ska delegeras till små 
utskott. Samtliga styrelseledamöter har relevant kompetens, hög sakkunskap inom 
Bankgirots verksamhetsområde och inom den finansiella sektorn i stort. Samtliga 
styrelsefrågor bereds av VD.  
 
Styrelsefrågor avseende risk, revision och compliance bereds även av Risk- och 
Compliance Officers samt intern- och externrevisorer för att sedan underställas styrelsen 
för beslut. Styrelsen har dock utsett ordföranden till att gå igenom måluppfyllelse och 
bereda de förslag om eventuell rörlig ersättning till ledningsgrupp och övriga anställda 
med möjlighet till sådan, som VD förelägger styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut 
om utfall. Ordföranden bereder och framlägger förslag till styrelsen beträffande 
ersättning till VD, som sedan fastställs av styrelsen. Alla anställda på Bankgirot omfattas 
av målpremiesystemet utom de som har möjlighet till individuell rörlig ersättning 
baserat på individuell måluppfyllelse. Styrelsen fattar beslut om eventuell avsättning till 
målpremiesystemet. 
 
Styrelsens arbete utvärderas löpande under året av nomineringskommittén. Utvärdering 
görs skriftligen och/eller i form av enskilda djupintervjuer. Styrelsens struktur, storlek, 
sammansättning och prestation granskas. Kommittén granskar även styrelse-
ledamöternas kunskapsnivå, erfarenhet och engagemang i styrelsearbetet (såväl 
kollektivt för hela styrelsen som individuellt för respektive styrelseledamot).  
 
I nomineringskommitténs uppgifter ingår även att eftersöka, utvärdera och föreslå en 
eller flera kandidater till styrelseordförandeposten, att leda processen för successions-
planering inom styrelsen och att utvärdera relevanta företagsstyrningsfrågor. 
Kommittén har en rådgivande roll i förhållande till styrelsen. Kommitténs analyser och 
förslag till beslut behandlas således av styrelsen i sin helhet.  
 
I samband med att en ledamot väljs in i Bankgirots styrelse görs en ledningsprövning 
enligt Finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:17. Underlaget insänds till Finans-
inspektionen för bedömning. Vidare görs inom ramen för styrelsens årliga utvärdering 
en bedömning av styrelsens samlade funktionalitet och kompetens.  
 
Styrelseledamöterna är anställda i de banker som äger Bankgirot, nomineras av 
respektive ägare och utses av bolagsstämman (förutom de enligt lag utsedda personal-
representanterna som anmäls av fackföreningen Finansförbundet). Det ligger i sakens 
natur att en ägare nominerar en person som den anser lämplig att på bästa sätt utföra 
uppdraget som styrelseledamot i Bankgirot.  
 
Bankgirot har inga arbetande styrelseledamöter förutom de utsedda personal-
representanterna. Utöver personalrepresentanterna är ingen styrelseledamot anställd i 
Bankgirot. Styrelsens ledamöter ingår inte heller i Bankgirots ledningsgrupp. Inget 
arvode utgår till styrelsens ledamöter. Utöver personalrepresentanterna uppbär ingen 
styrelseledamot någon annan form av ersättning från Bankgirot. Samtliga Bankgirots 
styrelseledamöter (förutom personalrepresentanterna) är således oberoende både i 
förhållande till Bankgirot och till Bankgirots ledning.  
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Enligt det aktieägaravtal som Bankgirots ägarbanker har undertecknat, nomineras 
styrelseledamöterna av ägarbankerna. De fem största aktieägarna äger rätt att vardera 
nominera en ledamot. De två minsta aktieägarna äger rätt att tillsammans nominera en 
ledamot. Bankgirot har två styrelseledamöter som, utöver att vara oberoende i 
förhållande till Bankgirot och Bankgirots ledning, även är oberoende i förhållande till 
Bankgirots större aktieägare (vilket enligt Bankgirots definition är aktieägare som direkt 
eller indirekt kontrollerar minst tio procent av aktierna eller rösterna i Bankgirot). 
Bankgirot har dock inga styrelseledamöter som är helt oberoende i förhållande till 
samtliga aktieägare.  
 
På www.bankgirot.se har Bankgirot publicerat att ledamöterna i Bankgirots styrelse 
nomineras av ägarbankerna. 
 
Roller och ansvarsområden inom Bankgirots ledningsgrupp är klart definierade. 
Styrelsen beslutar om övergripande organisation och övergripande ansvar för respektive 
område. Styrelsen fastställer årligen instruktion för VD. Bankgirot är organiserat i sex 
områden: Betalningar, Digitala Tjänster, CIO/IT, Strategisk Affärsutveckling, Staber och 
HR. Cheferna för de sex verksamhetsområdena ingår i VD:s ledningsgrupp. Även 
Kommunikationschefen och Riskchefen ingår i VD:s ledningsgrupp. Ansvaret för varje 
område är definierat och kommunicerat internt. 
 
På www.bankgirot.se har Bankgirot publicerat en organisationskarta som illustrerar den 
övergripande organisationen.  
 
VD:s och ledningsgruppens måluppfyllelse bereds av ordföranden och utvärderas och 
bedöms kontinuerligt av styrelsen. VD och ledningsgruppen har erfarenhet från olika 
områden, såsom bank, betalningsverksamhet, IT-verksamhet, projektstyrning, 
redovisning och revision mm. VD tillsätts och avsätts av styrelsen. Inför tillsättandet av 
en områdeschef inom VD:s ledningsgrupp fattar styrelsen beslut om att en sådan resurs 
ska beviljas. Vid tillsättning av områdeschef tillämpas den s.k. farfarsprincipen i det 
slutliga urvalet. Detta innebär att VD underställer styrelsens ordförande ett 
godkännande av vald kandidat. Tillvägagångssättet för att vid behov avsätta en 
områdeschef är motsvarande som vid tillsättning av en områdeschef, dvs. 
farfarsprincipen tillämpas. Bankgirot genomför regelbundet kompetenskartläggning, 
som sker med hjälp av HR-funktionen. Kompetenser som alltid måste finnas och 
nyckelpersonsberoenden kartläggs. Planering görs årligen avseende succession och för 
att ersätta kritiska kompetenser. 
 
Styrelsen fastställer årligen en riskhanteringsplan för Bankgirot. Riskchefen ansvarar för 
att följa upp och kontrollera Bankgirots risker. Av Bankgirots instruktion för Risk 
Management framgår organisation, ansvarsroller och hantering av Bankgirots risker. 
Bankgirot har även fastställt en policy för uppdragsavtal som reglerar hur verksamheter 
som lagts ut hanteras och hur risker i samband med sådan utläggning kontrolleras och 
hanteras. Bankgirot har även funktioner för Compliance och Säkerhet. Risk 
Management och Compliance samarbetar och leder bl.a. Bankgirots regelbundna 
riskworkshops som fungerar som underlag till den årliga riskhanteringsplanen. 
Funktionerna för Risk och Compliance har såväl rättighet som skyldighet att rapportera 
direkt till styrelsen, vilket sker såväl regelbundet som löpande under året. Risk Officer 
och Compliance Officer är föredragande vid samtliga ordinarie styrelsemöten. Bägge 
funktionerna utvärderas på uppdrag av styrelsen årligen av den oberoende 
Internrevisionen. Övergripande bedriver Bankgirot sin verksamhet utifrån fastställda 
interna regelverk. Det innebär att Bankgirot följer Finansinspektionens föreskrifter och 
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allmänna råd för riskidentifiering, riskhantering och riskminimering. Bankgirot har i sitt 
avtal kring deltagande i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst sådana deltagarkrav 
som stödjer arbetet med den kontinuerliga riskminimeringen i tjänsten. Till detta 
kommer Bankgirots eget kontinuerliga arbete med ständiga förbättringar av kritiska 
processer och löpande uppföljning av Bankgirots kvalitetskontrollerande mål. Dessa följs 
upp på månadsbasis och rapporteras direkt till styrelsen.  
 
Även uppfyllelsen av Bankgirots interna kontrollmål rapporteras månadsvis till 
styrelsen. Compliance avrapportering sker till styrelsen månatligen och i övrigt vid 
behov. Den oberoende internrevisionen följer och utvärderar risk-  och compliance-
arbetet  samt rapporterar detta direkt till styrelsen.  
 
Bankgirot utvärderar årligen samtliga deltagare i Bankgirots Clearing- och Avvecklings-
tjänst enligt fastställda deltagarkrav. I deltagarkraven följer Bankgirot upp och 
utvärderar deltagarnas rutiner kring teknisk säkerhet och hantering av risker. Stor vikt 
läggs vid utvärdering av deltagarnas tekniska säkerhet (inklusive reservrutiner och 
kontinuitetsplaner) samt riskhanteringsrutiner. Syftet är att minimera de operativa 
riskerna i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst.  
 
I händelse av kris följer Bankgirot särskilda processer och eskaleringsrutiner. Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst har en incidenthanteringsprocess som följer Bankgirots 
övergripande process för incidenthantering och eskalering. Stora incidenter med hög 
kundpåverkan eskaleras till Bankgirots krisledning där krisledningens ordförande leder 
arbetet och rapporterar direkt till VD och styrelse. Krisledningen ges särskilda 
befogenheter i samband med eskalering och särskilda rutiner finns för att hantera 
extraordinära händelser (t.ex. fallissemang av deltagare).  
 
Risk Management tar årligen fram Bankgirots riskhanteringsplan som beslutas av 
styrelsen. Risk Management såväl som krisgruppens ordförande är även ansvarig för att 
förmedla underlag till Compliancefunktionen för funktionens rapportering av händelser 
av väsentlig betydelse till Finansinspektionen. Styrande dokument för funktionen Risk 
är av styrelsen fastställd riskhanteringspolicy, instruktion för Risk Management samt 
riktlinjer för rapportering av väsentliga händelser.  
 
Bankgirot har valt att lägga ut funktionen för Internrevision på extern part. Intern-
revisionen arbetar på direkt uppdrag av styrelsen och utför granskningar enligt den av 
styrelsen fastställda årliga granskningsplanen. Granskningsplanen fastställs i samråd 
med Bankgirots funktioner för Compliance och Risk. Risk Officer fungerar som 
koordinator gentemot verksamheten.  
 
Bankgirot har via avtalet för deltagande i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 
minimerat likviditets- och kreditriskerna (se Principle 4 samt Principle 7). Bankgirot har 
i sitt riskarbete identifierat de risker som är kopplade till den tekniska infrastruktur som 
är knuten till Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. I avtalet för Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst ställs, som nämnts, specifika krav på deltagarna 
avseende dels den tekniska säkerhetsnivån, dels avseende deltagarens 
riskhanteringsrutiner. Bankgirot följer årligen upp och utvärderar samtliga deltagare i 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. För kontroll av Bankgirots IT-säkerhet 
tillämpas ISO-standard 27001.  
 
Vid ordinarie kvartalsmöten med tillsynsmyndigheterna redogör Bankgirot löpande för 
regelverk och riskhantering samt för verksamhetens utveckling och uppfyllnad av 
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Bankgirots mål, inklusive interna kvalitetsmål och större avvikelser (incidenter). 
Bankgirot redogör också för resultat av årliga kontinuitetsövningar avseende Bankgirots 
egna verksamhet och sådana övningar som är genomförda tillsammans med kritiska 
leverantörer. Granskning av Bankgirots verktyg och metodik för riskhantering ligger 
som en löpande del av internrevisionens granskningar.  
 
För samråd med deltagarna används Clearingforum där regelbundna möten hålls fyra 
gånger per år. Samtliga deltagare inbjuds till mötena där frågeställningar av gemensamt 
intresse dryftas. Också förslag på förändringar och utveckling i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst presenteras där för deltagarna. Mötena protokollförs av Bankgirot och 
protokollen sänds till samtliga deltagare i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst, 
även till deltagare som inte varit företrädda vid mötet. För deltagarna i Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst finns det bara ett forum; Clearingforum, där också 
deltagarna i BiR Avvecklingstjänst ingår. Anledningen till detta är att det är samma krets 
av deltagare i båda forumen. 
 
För deltagarna i Bankgirots övriga betalningssystem finns separata forum för respektive 
betalningssystem. I Bankgirosystemet finns Managementforum, olika produktråd (ett 
för varje produktgrupp) och bankarbetsgrupper som tillsätts vid behov.  
 
Potentiella intressekonflikter mellan Bankgirot och olika intressenter i betalnings-
systemen är reglerade i Bankgirots policy för identifiering och hantering av intresse-
konflikter. Bankgirot reglerar förhållandet mellan deltagarna i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst samt förhållandet mellan Bankgirot och respektive deltagare genom 
bestämmelserna i avtalet för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. Avtalet är 
utformat i enlighet med principerna om fritt tillträde och neutralitet och tillämpas 
således på samma sätt gentemot samtliga deltagare. Avtalet för Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst materialiseras i bilateralt likalydande avtal som ingås mellan 
Bankgirot och varje deltagare. Villkoren är desamma för alla och full transparens mellan 
deltagare råder gällande reglerna för deltagande. Eventuella konflikter mellan Bankgirot 
och en eller flera deltagare löses i enlighet med avtalet antingen separat mellan utpekade 
kontaktpersoner hos Bankgirot och hos deltagaren, eller om frågan berör flera deltagare 
eller är av mer allmänt intresse, i Clearingforum. Skulle en intressekonflikt uppstå och 
inte heller kunna lösas på detta sätt, finns möjlighet att eskalera ärendet till Bankgirots 
VD och i andra hand till styrelsen. 
 
Bankgirot har till deltagarna i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst kommunicerat 
deltagarkraven. Dessa deltagarkrav är beslutade av Bankgirots styrelse. Deltagarkraven 
är publicerade på Bankgirots hemsida på internet, www.bankgirot.se. De kommuniceras 
också i de forum som deltagarbankerna är medlemmar i. 
 
Övrig information gällande Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst delges deltagarna  
på Clearingforum. Större nyheter därutöver gällande Bankgirot som bolag tillkännages i 
form av pressmeddelanden och på hemsidan.  
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Principle 3: Framework for the comprehensive 
management of risks  
 
An FMI should have a sound risk-management framework 
for comprehensively managing legal, credit, liquidity and 
other risks.  
 
 
Eftersom Bankgirot definierar sin verksamhet som finansiell infrastruktur, är 
minimering av risker samt kvalitetskontrollerande åtgärder av högsta vikt. Avtalet med 
deltagarna och dess regelverk avser att minimera Bankgirots övriga risker.  
 
Bankgirot initierar avveckling direkt i avvecklingssystemet genom att skicka 
avvecklingsunderlag. I avvecklingssystemet RIX sker detta med stöd av fullmakter från 
avvecklingsdeltagarna. Denna avvecklingsmetod kallas därför fullmaktsmetoden (för 
avvecklingen i SEK). För avveckling i EUR skickar Bankgirot avvecklingsunderlag till 
avvecklingsdeltagarna, som själva initierar avvecklingen i TARGET2. Denna 
avvecklingsmetod kallas därför betalarbanksmetoden. I båda dessa avvecklingsmetoder 
används deltagarnas egen likviditet i centralbank kontoförda medel för avveckling. Alla 
godkända och i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst införda betalningar ska 
avvecklas. 
 
Likviditetsrisk 
Bankgirot har sökt minimera likviditetsrisken i systemet, då avveckling sker med i 
centralbank kontoförda medel direkt hos avvecklingsinstitut mellan deltagarna. Endast 
om en deltagare inte kan säkerställa likviditet i avvecklingsinstitutet innan avvecklings-
institutet stänger, uppstår fallissemang och aktuella betalningar från fallerande 
deltagare stoppas. Om avveckling inte kan genomföras kommer inte heller tillhörande 
betalningar från fallerad deltagare att genomföras. Icke avvecklade betalningar återförs, 
dvs backas ur, till den initierande parten (debetbank eller betalningsavsändare beroende 
på betalningsprodukt). 
 
Kreditrisk   
Bankgirot har sökt minimera kreditrisken i systemet, genom att avvecklingen sker i 
centralbankspengar direkt mellan deltagarna och ingen kreditmöjlighet finns i 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. Eftersom all avveckling sker i 
avvecklingsinstitutet RIX och endast med deltagarnas i centralbank kontoförda medel 
har Bankgirot ingen egen kreditrisk i denna del av infrastrukturen. För avveckling i EUR 
skickar Bankgirot avvecklingsunderlag till avvecklingsdeltagarna, som själva initierar 
avvecklingen i TARGET2 och använder egen likviditet i centralbank kontoförda medel 
för avveckling. 
 
Operativa risker 
Bankgirot har sökt minimera de operativa riskerna. Bankgirots definition av operativ 
risk är följande: ”Risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade 
interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser”.  
 
Den operativa risken delas upp i åtta händelsetyper (i enlighet med Basel II, som här 
används som jämförelsematerial): 
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Interna oegentligheter, extern brottslighet, anställningsförhållanden och arbetsmiljö, 
affärsförhållanden, skada på fysiska tillgångar, avbrott och störning i verksamhet och IT-
system, transaktionshantering och processtyrning samt externa händelser.  
 
Compliancerisker  
 
Bankgirot har sökt minimera complianceriskerna. Bankgirots definition av 
compliancerisk är följande: ”Risker för legala sanktioner, och finansiella eller 
ryktesmässiga förluster som ett resultat av att företaget brister i sin efterlevnad av lagar, 
föreskrifter, uppföranderegler och god sed”.  
 
Bankgirot bedömer complianceriskerna i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 
som låga då avtalets regelverk för tjänsten är väldefinierat och väl inarbetat hos 
deltagarna.  
 
Funktionen för Compliance leder även arbetet kring uppföljning av att deltagarna i 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst uppfyller deltagarkraven. Motsvarande 
uppföljning görs dessutom gällande deltagarkraven för Bankgirots övriga 
betalningssystem. 
 
Under principle 15 finns en detaljerad beskrivning av Bankgirots övriga verksamheter 
och de risker som är förknippade med övriga affärer. I principle 15 beskrivs de övriga 
affärsrisker som respektive verksamhet/affär utgör närmare. Som framgår i detalj under 
principle 15 är Bankgirots alla affärsmodeller starkt riskbegränsande.  
 
Övergripande bedriver Bankgirot sin verksamhet utifrån gällande lagar och föreskrifter 
samt internationella principer. Det innebär att Bankgirot bl.a. följer 
Finansinspektionens föreskrifter för riskidentifiering, riskhantering och riskminimering. 
Bankgirot har i sin avtalskonstruktion för deltagande i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst definierat sådana deltagarkrav som stödjer arbetet med den 
kontinuerliga riskminimeringen i Bankgirots verksamhet. Till detta kommer Bankgirots 
eget kontinuerliga arbete med ständiga förbättringar av kritiska processer och löpande 
uppföljning av Bankgirots kvalitetskontrollerande mål. Dessa följs upp på månadsbasis 
och rapporteras direkt till styrelsen. 
 
Bankgirot har en av styrelsen beslutad riskhanteringspolicy med tillhörande 
instruktioner avseende verksamheternas ansvar samt metoder för riskanalys. I 
Bankgirots metod för riskhantering bedöms riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens 
enligt en överenskommen skala. 
 
Bankgirot bedriver en kontinuerlig vidareutveckling av sina riskhanteringsprocesser. Det 
sker tillsammans med deltagarna och avvecklingsinstitutet RIX. Bankgirot genomför 
årligen eller vid behov en översyn av riskhanteringen (styrande dokument, processer och 
verktyg) utifrån organisation, teknikförändringar, tillämpning av nya standarder och 
förändrad lagstiftning eller avtal. Riskfunktionen hanterar den löpande riskkontrollen 
och föreslår ändringarna till styrelsen. 
 
Som stående del i den oberoende granskning som utförs av av internrevisionen, som 
sker på uppdrag av styrelsen, ingår en årlig utvärdering av funktionerna Risk och 
Compliance. Inom ramen för detta kontrollerar internrevisionen även Bankgirots 
riskhanteringsprocesser, riskhanteringsrutiner och styrande dokument.  
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Bankgirot genomför årligen eller vid behov en översyn av riskhanteringen (styrande 
dokument, processer och verktyg) utifrån organisation, teknikförändringar, tillämpning 
av nya standarder och förändrad lagstiftning eller avtal. Hänsyn tas också till 
marknadsförändringar eller andra yttre förändringar som innebär utökade risker för 
Bankgirot. 
 
Deltagarna i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst får löpande information kring 
sitt deltagande och eventuella avvikelser. Samtliga deltagare ska även enligt avtal med 
Bankgirot ha ett verktyg som möjliggör att deltagaren kan följa sitt eget åtagande i 
avvecklingsinstitutet samt även se hur övriga deltagare uppfyller detta. Bankgirot 
tillhandahåller därför verktyget Clearinginformationssystemet (CIS) till deltagarna, men 
deltagaren kan även använda ett eget verktyg. 
 
Deltagandet i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst innebär ett antal förpliktelser. 
Om en deltagare väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtal om Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst har Bankgirot rätt att säga upp avtalet. Förutom den 
dagliga hanteringen och därmed skyldigheten att i samtliga avvecklingsomgångar 
tillhandahålla erforderlig likviditet i avvecklingsinstitutet, innebär deltagande även en 
stående skyldighet att vid varje given tidpunkt leva upp till Bankgirots deltagarkrav.  
 
Deltagarnas potentiella risker 
 
Endast deltagarna i den multilaterala avvecklingen har potentiellt en kreditrisk vid 
fallissemang med anledning av den förlustdelningsmekanism deltagarna avtalat om. 
 
Deltagarnas potentiella extra likviditetsbehov och kreditrisk vid fallissemang i den 
multilaterala avvecklingen har av Bankgirot simulerats i beräkningsmodeller. Dessa 
beräkningsmodeller revideras årligen. I beräkningsmodellerna tas hänsyn till 
deltagarnas beloppsandelar i respektive flöde. Genom att simulera ett fallissemang av 
den största, respektive den näst största, deltagaren beräknas hur stort extra 
avvecklingsbelopp (likviditet) som respektive deltagare behöver kunna avveckla samt 
den därmed uppkomna kreditrisken för icke fallerade deltagare.  
 
Om en deltagare väsentligt åsidosätter sina skyldigheter i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst har Bankgirot för att minimera risken för systemet och för övriga 
deltagare rätt att säga upp avtalet. 
 
Bankgirot kartlägger kontinuerligt vilka större risker som grundar sig på Bankgirots 
olika beroendeförhållanden. För de olika betalflödena sker kartläggningen i nära 
samarbete med deltagarna och med RIX. Grundläggande för denna analys är att 
minimera samtliga identifierade risker i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. 
Genom att Bankgirot såsom en del av den finansiella infrastrukturen är den centrala 
parten för samhällets hantering av betalflödet är det viktigt att såväl interna som externa 
beroenden identifieras. Beroenden finns inom hela betalflödets hantering, vilket 
innefattar avvecklingssystemet RIX, deltagarna i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst samt de underleverantörer som Bankgirot bedömer som kritiska för 
sin egen verksamhet.  
 
Den största identifierade operativa risken  inom Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst  omfattar själva hanteringen av avvecklingsunderlag. Här har samtliga 
deltagare i enlighet med avtalet för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst såsom 
tidigare nämnts en skyldighet att upprätthålla tillräckliga tekniska skyddsnivåer, 
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kontinuitetsplaner och reservrutiner. Detsamma gäller även för Bankgirosystemet som 
har redundans avseende samtliga tjänster och en kontinuitetsplan som kontinuerligt 
övas och testas.  
 
Flödena via Bankgirot utgör i regel en relativt liten del av bankernas totala finansiella 
flöde. Avtalet om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är upprättat på ett sådant 
sätt att det avser att ge ett starkt incitament för deltagaren att vara noggrann med sin 
likviditetshantering och eventuell kreditrisk kopplat till detta. Utan att ha ingått avtal 
om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst med Bankgirot, eller avtal med deltagare 
i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst om att bli indirekt deltagare under denne, 
har deltagaren inte rätt att delta i Bankgirosystemet, och kan då inte utföra betalningar 
för egen eller sina kunders räkning via Bankgirosystemet. Deltagaren kan inte heller 
avveckla transaktioner i de övriga flöden som clearas och avvecklas via Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst, t.ex. Dataclearingen, Bankomat, Visa och Mastercard. 
Deltagaren förlorar därmed hela eller stora delar av sin förmåga att agera 
betalningsförmedlare för hushåll, företag och organisationer.  
 
Deltagarnas huvudsakliga åtagande enligt avtalet om Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst är att tillse att erforderligt avvecklingsutrymme finns vid respektive 
avvecklingstidpunkt. Om en deltagare på grund av likviditetsbrist, senast då 
avvecklingsinstitutet stänger, inte kan skapa avvecklingsutrymme på sitt konto hos 
avvecklingsinstitutet och därmed kommer i fallissemang upphör avtalet om Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst med den deltagaren automatiskt att gälla. Deltagaren tas 
vid konstaterat fallissemang bort från Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst under 
samma dygn (bankdag). 
 
Deltagare i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst som agerar ombud för indirekt 
deltagare gör detta på egen risk och för egen räkning och svarar såsom för egen skuld 
gentemot Bankgirot och övriga deltagare för den skada en indirekt deltagare kan åsamka 
dessa.  
 
Verktyg för risk management 
 
Bankgirot har för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst särskilda deltagarkrav 
avseende teknisk säkerhet och riskhanteringsrutiner. Ett särskilt sådant krav avser 
externa beroenden och leveranser. Ett sådant deltagarkrav innebär att samtliga 
deltagare kontinuerligt bekräftar att de genomför analys av s.k. single point of failure 
(SPOF).  
 
Enligt 19 kap. 9 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden skall en 
clearingorganisation genom eget kapital, garanti eller försäkring eller på annat sätt ha en 
tillfredsställande beredskap att uppfylla ett sådant betalningsansvar som kan uppkomma 
för organisationen till följd av clearingverksamheten. Det egna kapitalets storlek bedöms 
löpande av Bankgirots styrelse.  
 
De allmänna affärsrisker för Bankgirot som Bankgirot har identifierat utgörs av 
scenarion såsom kraftiga konjunkturnedgångar samt konkurrens från andra aktörer, 
konkurser hos deltagare och kunder samt ansvarsrisker i befintliga affärer. Bankgirots 
samtliga affärsmodeller är antingen riskminimerande eller riskbegränsande. Vid 
förhandlingar om avtal eller nya affärer beaktas detta alltid. Nya avtal och affärer ska få 
klartecken både från ansvarig chef och, beroende på avtalets värde, av Bankgirots 
affärsledning, ledningsgrupp, VD och styrelse. Större avtal och affärer ska även granskas 
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av funktionerna för Risk och Compliance. Detta medför en helhetssyn av 
avtalets/affärens påverkan på företaget i stort. Därmed övervakar bolaget löpande nya 
avtal/affärer utifrån hur kapitalet påverkas. 
 
Bankgirots styrelse fastställer löpande planen för återkapitalisering enligt Bankgirots 
återhämtningsplan, General Business Risk & Recovery Plan. 
 
Bankgirot har för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst identifierat ett antal 
scenarier kring kritiska processer och tjänster. Det finns en övergripande plan som tar 
hänsyn till om den ena av Bankgirots bägge geografiskt separerade driftsplatser eller 
annat separat stödsystem skulle bli helt utslaget. Bankgirot har därför dubblerat 
samtliga delar i den kritiska infrastruktur som stödjer Bankgirots verksamhet (se den 
detaljerade beskrivningen i principle 17). I avtal förbinder sig samtliga deltagare att ha 
motsvarande hantering, allt i syfte att minimera riskerna i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst.  
 
Risken att en deltagares åtagande inte fullföljs i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst bedöms kräva fokus och kontinuerlig beredskap. För att minimera 
eventuella spridningsrisker genom tjänsten innebär detta att om en deltagare väsentligt 
åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet om Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst så har Bankgirot rätt att säga upp avtalet. För att undvika fallissemang 
på grund av tekniska störningar finns även ett paket med omfattande manuella 
reservrutiner som fortlöpande analyseras och testas avseende risk.  
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Principle 4: Credit risk 
 
An FMI should effectively measure, monitor, and manage 
its credit exposure to participants and those arising from 
its payment, clearing, and settlement processes. An FMI 
should maintain sufficient financial resources to cover its 
credit exposure to each participant fully with a high 
degree of confidence. 
 
 
Bankgirot har ingen egen kreditrisk eftersom Bankgirot aldrig förekommer som motpart 
i avvecklingen i något flöde eller valuta. Bankgirot behöver inte egen likviditet eller egna 
säkerheter för att hantera avvecklingen då avveckling sker bilateralt mellan deltagarna 
med deltagarnas i hos centralbank kontoförda pengar. 
 
I händelse av att avveckling inte kan bekräftas av avvecklingsinstitutet kommer inte 
heller tillhörande betalningar från berörd initierande deltagare att genomföras. Ej 
avvecklade betalningar återförs till den initierande deltagaren. Därmed uppstår ingen 
kreditrisk för mottagande deltagare eller Bankgirot.  
 
Bankgirot har dock identifierat två situationer enligt avtalet om Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst där en deltagare kan påföras en kreditrisk. 
 

 Om avvecklingsinstitutet drabbas av driftsstörning och Bankgirot bedömer att 

avvecklingsinstitutets övergång till manuell reservrutin påverkar möjligheten att 

slutföra innevarande behandlingsdag i sin helhet före kl. 19:30 i Bankgirots 

Clearing- och Avvecklingstjänst. I detta läge blir Bankgirots krediteringsunderlag 

till mottagande deltagare kraftigt försenat. Som följd av det kommer deltagarnas 

kunder inte kunna få sina inbetalningar bokförda på bankkonton samt 

redovisning inte tillgänglig för avstämning av kundreskontror. På deltagarnas 

enhälliga uppmaning kan då Bankgirot göra avsteg från normalrutinen och skicka 

kredieringsunderlag till deltagare innan avveckling bekräftats. Kreditrisk kan 

uppstå om Bankgirot skickar ut krediteringsunderlag till mottagande deltagare 

innan avveckling genomförts. Det ska betonas att Bankgirot agerar endast på 

detta sätt om samtliga deltagare uttryckligen är överens och har beslutat detta. 

 I den multilaterala avvecklingen kan deltagarna i samband med ett fallissemang 

av en deltagare exponeras för en kreditrisk. Vid fallissemang i den multilaterala 

avvecklingen inträder en avtalad förlustdelningsmekanism. Deltagarna ska enligt 

avtalet om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst träda in med likviditet så 

att avveckling kan genomföras. Deltagarna får inför denna speciella 

avvecklingsomgång som sker för detta syfte information om nya 

avvecklingstotaler från Bankgirot. 
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Principle 7: Liquidity risk  
 
An FMI should effectively measure, monitor, and manage 
its liquidity risk. An FMI should maintain sufficient liquid 
resources in all relevant currencies to effect same-day 
and, where appropriate, intraday and multiday settlement 
of payment obligations with a high degree of confidence 
under a wide range of potential stress scenarios that 
should include, but not be limited to, the default of the 
participant and its affiliates that would generate the 
largest aggregate liquidity obligation for the FMI in 
extreme but plausible market conditions.  
 
 
Bankgirot behöver inte ha någon egen likviditet för avveckling då avveckling sker med 
deltagarnas i centralbank kontoförda pengar. Bankgirot förekommer aldrig som motpart 
i avveckling av något flöde eller valuta. Bankgirot behöver därför ingen egen likviditet att 
hantera ur ett avvecklingsperspektiv. Som en följd därav har Bankgirot inte heller något 
likviditetsbehov att hantera i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst.  
 
I samtliga flöden är deltagarna ansvariga för att säkerställa avvecklingsutrymme inför 
varje avvecklingsomgång. Bankgirot skjuter aldrig till likviditet för att förhindra 
deltagare från att fallera. Något behov av att beräkna eller ha några arrangemang för att 
finansiera ett eventuellt likviditetsbehov för säkerställande av avveckling föreligger 
därför inte för Bankgirot.  
 
Deltagarnas huvudsakliga åtagande enligt avtalet om Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst är att ha tillräckligt med likviditet, för sin egen del samt för de 
indirekta deltagare som de agerar ombud för, på sitt Riksbankskonto med BGC-LOM för 
SEK och kontot i TARGET2 för EUR inför varje avvecklingsomgång. LOM är 
benämningen på ett underkonto i RIX-systemet. LOM-konton, används för de specifika 
Verkställighetsprocesser (för likviditetsoptimering) som RIX-deltagaren deltar i. BGC-
LOM är bankens underkonto för avveckling av betalningar via Bankgirot, vilket är en av 
flera verkställighetsprocesser som RIX-deltagaren kan vara med i. Deltagarna kan följa 
sitt likviditetsbehov inför varje avvecklingsomgång i Clearinginformationssystemet som 
Bankgirot tillhandahåller. I övrigt kan deltagaren själv följa beloppen i de flöden 
deltagaren skickar till Bankgirot (fördebiterat) samt beloppen i de flöden där Bankgirot 
skickar en debetförfrågan till deltagaren. 
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Principle 8: Settlement finality 
 
An FMI should provide clear and certain final settlement, 
at a minimum by the end of the value date. Where 
necessary or preferable, an FMI should provide final 
settlement intraday or in real time. 
 
 
Bankgirot har tillsammans med oberoende jurister tagit fram avtalet för Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst, för att försäkra sig om att avtalet följer gällande lag. 
Avvecklingsdeltagarna får vid varje uppdatering möjlighet att lämna synpunkter på 
uppdateringarna. Finalitetsdirektivet är styrande för hanteringen av transaktioner.  
 
Kravet är att avveckling ska ske samma dag som den godkända transaktionen införts i 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst (dvs fått status som införd transaktion). 
Detta krav uppfylls eftersom transaktioner, vare sig de är fördebiterade eller ska 
debetkontrolleras, avvecklas i RIX eller TARGET2 på betaldagen. Enda undantaget från 
detta krav är vid en eller flera deltagares fallissemang p.g.a. likviditetsbrist (se Principle 
13). Bestämmelser om detta finns i avtalet för Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst.  
 
Bankgirot har i avtalet för Bankgirot Clearing- och Avvecklingstjänst fastställt ett antal 
begrepp för att tydliggöra ”Point of settlement finality”. 
 
Godkänd transaktion  
Med ”godkänd transaktion” avses en transaktion som uppfyller de krav som anges i 
gällande avtal för respektive produkt i de betalningssystem som använder Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst. Senaste leveranstidpunkt för transaktioner anges i 
respektive produktbeskrivning.  
 
Införd transaktion  
Vid tillämpningen av lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på 
finansmarknaden anses ett överföringsuppdrag erhålla status som ”införd transaktion” i 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst när en godkänd transaktion passerat den 
tidpunkt varefter transaktionen inte längre kan återkallas eller ändras. Därefter ska 
behandling av transaktionen i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst ske enligt 
villkoren i avtalet om Bankgirots Clearing-och Avvecklingstjänst. Med införd 
transaktion avses således en godkänd transaktion som är oåterkallelig och ej heller kan 
ändras. Bankgirot ger inga undantag för att återkalla eller ändra en införd transaktion.  
 
Införda transaktioner i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst blir slutgiltiga när de 
har avvecklats i avvecklingsinstitutet RIX eller TARGET2. Bankgirot konstaterar 
genomförd avveckling när statusmeddelande tagits emot från avvecklingsinstitut. 
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Principle 9: Money settlements  
 
An FMI should conduct its money settlements in central 
bank money where practical and available. If central bank 
money is not used, an FMI should minimize and strictly 
control the credit and liquidity risks arising from the use 
of commercial bank money. 
 
 
Avveckling sker enbart med deltagarnas i centralbank kontoförda medel. Deltagarnas 
huvudsakliga åtagande enligt avtalet om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är 
att skapa erforderligt avvecklingsutrymme för sin egen del samt för de indirekta 
deltagare som de agerar ombud för. Likviditeten ska finnas på deltagarens 
Riksbankskonto med BGC-LOM för SEK och kontot i TARGET2 för EUR inför varje 
avvecklingstidspunkt.  
 
Alla flöden som hanteras inom ramen för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 
utnyttjar i centralbank kontoförda medel. Bankgirot är aldrig part i avvecklingen och har 
ingen egen likviditetsrisk i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. Avveckling sker 
alltid i avvecklingsinstitutet.  
 
Avveckling sker mellan deltagarnas konton i avvecklingsinstitut, vilket innebär att 
bokförda medel är tillgängliga omgående efter varje avvecklingsomgång.  
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Principle 13: Participant-default rules and procedures 

 
An FMI should have effective and clearly defined rules and 
procedures to manage a participant default. These rules 
and procedures should be designed to ensure that the FMI 
can take timely action to contain losses and liquidity 
pressures and continue to meet its obligations. 
 

Bankgirot har tydliga och väl genomarbetade interna processer som beskriver roller och 
ansvar vid Bankgirot i samband med fallissemangshantering. Detta finns dokumenterat i 
Bankgirots handbok för fallissemangshantering. I avtalet om Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst definieras när ett fallissemang anses ha inträffat och hur det ska 
hanteras hos deltagaren och Bankgirot samt vilka åtaganden som parterna har vid ett 
fallissemang.  
 

Från och med den 1 februari 2016 har Sverige nya regler för hantering av kriser i banker, 
andra kreditinstitut och värdepappersbolag (institut), genom lagen (2015:1016) om 
resolution. Resolutionsmyndigheten ansvarar för att tillämpa det nya regelverket som till 
stora delar ersätter den bankstödslagstiftning som gällt tidigare. Interna rutiner och 
avtalet för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst anpassas därför under 2016 till 
den nya lagstiftningen. 
 

Bankgirot förekommer inte som motpart i avvecklingstjänsten i något flöde eller valuta. 
Bankgirot har varken kredit- eller likviditetsrisk i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst. Beskrivningen nedan i Principle 13 avser de regler och rutiner som 
gäller för deltagare i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst.  
 
Driftsstörning hos deltagaren eller någon annan deltagare är inte att betrakta som ett 
finansiellt fallissemang utan reservrutiner beskrivna i avtalet om Bankgirots Clearing- 
och Avvecklingstjänst eller motsvarande regelverk hos avvecklingsinstitut för SEK eller 
EUR ska tillämpas. 
 
Likviditeten på deltagarnas konton i avvecklingsinstitutet hanteras inte av Bankgirot. 
Avveckling sker enbart med deltagarnas i centralbank kontoförda medel. De konton 
deltagarna i sin tur håller för sina kunder hanteras helt av respektive deltagare, och inte 
till någon del av Bankgirot. 
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Figur 2 beskriver processen för fallissemang hos deltagare i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst. 

 
Ett fallissemang av en deltagare föranleder inga andra procedurer eller rutiner än de 
som finns beskrivna i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst (se Figur 2 ovan som 
beskriver fallissemangshantering). Vid ett konstaterat fallissemang sker blockering, 
urbackning samt omräkning av multilaterala belopp som omfattas av fallissemanget 
samt uppsägning av avtalet om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst med 
fallerande deltagare. Den information som ska skickas till deltagare och myndigheter 
fastställs. 
 
Avtalet anger tydligt vilka transaktioner som omfattas av fallissemanget och alla 
transaktioner hanteras lika. Rutinbeskrivningen anger vilka manuella rutiner som gäller 
när ett fallissemang inleds och de steg och åtgärder som sker under hela hanteringen av 
fallissemanget. Rutinbeskrivningen gäller för hur Bankgirot ska hantera en fallerande 
deltagare varvid det ska noteras att Bankgirot aldrig förekommer som motpart i 
avveckling av något flöde eller valuta. Bankgirot har därför ingen egen risk att hantera 
vid ett fallissemang av en deltagare. 
 
Vid konkurs eller i övrigt då deltagaren inte uppfyller avtal om Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst har Bankgirot rätt att säga upp avtalet med deltagaren till omedelbart 
upphörande, varvid deltagaren blockeras och utestängs från systemet.  
 
Om avveckling inte har kunnat genomföras under ordinarie avvecklingsperiod (inom 30 
minuter efter avtalad avvecklingstidpunkt) påbörjas eskaleringsperioden.  
Senast när eskaleringsperioden inleds informeras clearingansvarig hos deltagaren enligt 
överenskommet kommunikationssätt, t.ex. telefon eller fax. Eskaleringsperioden pågår 
till kl. 15:00 för multilaterala flöden och för bilaterala flöden till dess 
avvecklingsinstitutet stänger. Bankgirot informerar övriga deltagares clearingansvariga, 
Finansinspektionen och Riksbanken om den uppkomna situationen.  
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Om ingen avveckling har skett under eskaleringsperioden konstateras fallissemang och 
fallissemangshanteringsperioden inleds. Eskaleringsperioden pågår fram till dess att 
avvecklingsinstitutet stänger, med undantag för multilaterala flöden. 
 
Som en del av fallissemangshanteringen genomför Bankgirot blockering av samtliga 
inkommande ej ännu införda transaktioner till eller från fallerande deltagare. 
Blockeringen innebär att deltagaren stoppas i samtliga flöden för transaktioner som 
ännu ej är införda. Införda transaktioner omfattas inte av blockeringen utan kommer 
att hanteras med urbackning eller omräkning beroende på avvecklingsmetod. 
Blockeringen ska vara genomförd för samtliga flöden inom 120 minuter.  
 
Genom årliga interna övningar kan Bankgirot verifiera att IT-system och rutiner 
fungerar väl för hantering av fallissemang. Detta kompletteras med övningar och 
utbildning tillsammans med deltagarna så att deltagarnas förståelse för konsekvenserna 
av ett fallissemang blir tydligt. Senaste tillfället för en mer omfattande övning och 
utbildning med deltagarna var 2014. Ny övning planeras under 2017. 
 
Avtalet om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är publicerade på 
www.bankgirot.se.  
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Principle 15: General business risk 
 

An FMI should identify, monitor, and manage its general 
business risk and hold sufficient liquid net assets funded 
by equity to cover potential general business losses so that 
it can continue operations and services as a going concern 
if those losses materialise. Further, liquid net assets 
should at all times be sufficient to ensure a recovery or 
orderly wind-down of critical operations and services.  
 
 
Bankgirots långsiktiga strategi och mål fastställs årligen av Bankgirots styrelse. De 
långsiktiga målen omsätts i finansiella termer i en plan som sträcker sig mellan tre till 
fem år. Det första året av den långsiktiga planen utgör ramarna för nästkommande års 
budget. Budgeten, som också inkluderar cash-flow, fastställs av styrelsen årligen. Den 
kompletteras med Bankgirots övergripande mål i ett s.k. styrkort. Bankgirots årliga mål i 
styrkortet följs upp månadsvis utfallsmässigt och prognoser för att säkerställa 
Bankgirots finansiella resultat upprättas månadsvis. Utfallet i styrkortet redovisas, 
tillsammans med utfallet i Bankgirots samtliga affärer, riskbild och allmänna utveckling 
månatligen i en rapport till styrelsen. 
 
Bankgirot har via avtalet för deltagande i Bankgirots Clearing-och Avvecklingstjänst 
eliminerat Bankgirots kredit- och likviditetsrisker. Bankgirot kan därför inte drabbas av 
förlust på grund av deltagares fallissemang då denna risk är helt eliminerad.  
 
De allmänna affärsrisker som Bankgirot har identifierat utgörs av scenarion såsom 
kraftiga konjunkturnedgångar samt konkurrens från andra aktörer, konkurser hos 
deltagare och kunder samt ansvarsrisker i befintliga affärer. Bankgirots samtliga 
affärsmodeller är antingen riskeliminerande eller starkt riskbegränsande. Vid 
förhandlingar om avtal eller nya affärer beaktas detta alltid. Som tidigare nämnts har 
Bankgirot en intern kontrollstruktur där nya avtal och affärer ska få klartecken.  
 
Bankgirots styrelse fastställer löpande plan för återkapitalisering enligt Bankgirots 
återhämtningsplan, General Business Risk & Recovery Plan. Det sammanlagda beloppet 
framräknas enligt Bankgirots återhämtningsplan, det vill säga den summa som den av 
eget kapital finansierade kassan vid varje tillfälle ska uppgå till för att klara av 
uppkomsten av generella affärsrisker och ansvarsrisker enligt beräknat scenario, uppgår 
till 100 MSEK. 
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Planerna för återhämtning och ordnad nedläggning enligt Principle 15 (General Business 
& Recovery Plan) är färdigställda sedan halvårsskiftet 2013 och har sedan dess 
uppdaterats och beslutats av styrelsen årligen. General Business Risk & Recovery Plan 
innehåller olika scenarier, bl.a. en nedläggning eller avyttring av Bankgirots affärer som 
omfattas av sidoverksamhetstillstånd samt en plan för ordnad avveckling av hela 
Bankgirot. Planen innehåller vidare en kvantifiering av risker kopplat till de finansiella 
processerna vilka identifierats vid Bankgirots årliga riskgenomgång.  
 
De scenarier som Bankgirot beskriver i General Business Risk & Recovery Plan, har en 
längre tidsplan för löpande utgifter än de enligt denna princip efterfrågade sex 
månaderna. Dessa löpande utgifter är inkluderade i beräkningarna av Bankgirots 
totalbelopp för av eget kapital finansierad kassa. Vid beräkningen av ordnad 
nedläggning har även där en längre period än sex månader använts för beräkningen av 
löpande utgifter. De i planen framräknade beloppen för att täcka generella affärsrisker 
respektive en återhämtningsplan för år 2016 uppgår totalt till 100 MSEK, vilket täcks av 
befintligt av eget kapital finansierad kassa i Bankgirot.  
 
Tillgångarna som hålls för att täcka generella affärsrisker håller hög kvalitet och är 
tillräckliga för att hantera nuvarande och framtida operativa kostnader även under en 
kraftigt försämrad marknadssituation. Bankgirot hanterar aldrig deltagarnas medel. 
Bankgirots placeringspolicy (som är en del av Bankgirots finanspolicy) är 
riskminimerande, i linje med Bankgirots övergripande riskstrategi. Placeringspolicyn 
säkerställer likvida placeringar i högkvalitativa papper eller gäldenärer. 
Placeringspolicyn är publicerad i Bankgirots publika årsredovisning.  
 
Kapitalkravet kan, enligt den plan som antagits av Bankgirots styrelse, täckas via ett 
aktieägartillskott från Bankgirots moderbolag för de fall då detta inte kan budgeteras in 
för nästkommande år. Om storleken på en av eget kapital finansierad kassa vid något 
tillfälle understiger den av Bankgirot framräknade lägsta nivån och Bankgirot i sina 
prognoser inte kan se att detta inom rimlig tid kan återställas ska Bankgirot tillföras 
medel via ett aktieägartillskott för att återställa kapitalet och kassan till adekvat nivå. I 
det fall Bankgirots egna kapital inte överstiger det, enligt denna princip, nödvändiga 
kapitalet med mer än 10 % skall beräkningen av nödvändigt kapital omedelbart 
uppdateras. Om denna uppdaterade beräkning visar att det finns en risk för att det egna 
kapitalet under det närmaste året kommer att understiga beräknat nödvändigt kapital 
skall Bankgirot tillföras ett aktieägartillskott för att återställa det egna kapitalet till 
adekvat nivå. Aktieägartillskottet sker via Bankgirots moderbolag och finansieras i 
moderbolaget via lån. Planerna för återhämtning och ordnad nedläggning enligt 
Principle 15, inkluderande planen för kapitaltillskott, uppdateras och beslutas av 
Bankgirots styrelse årligen. 
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Principle 16: Custody and investment risks  
 
An FMI should safeguard its own and its participants’ 
assets and minimise the risk of loss on and delay in access 
to these assets. An FMI’s investments should be in 
instruments with minimal credit, market, and liquidity 
risks.  
 
 

Bankgirot hanterar aldrig deltagarnas medel. Placeringar av Bankgirots egen lividitet får 
göras enligt Bankgirots finanspolicy. Depåbank ska vara svensk bank med ratingen A 
eller A- enligt Standard & Poor’s.  
 
För placeringar hos depåbank avtalas och dokumenteras villkor mellan depåbank och 
Bankgirot där det anges att depåbanken håller Bankgirots medel på uppdrag av 
Bankgirot samt att Bankgirot har tillgång till sin likviditet med kort varsel. Eftersom 
Bankgirots finansiella risk är eliminerad i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 
har Bankgirot inte något behov av snabb tillgång till likviditet vid en deltagares 
fallissemang. Bankgirot har god kännedom om depåbanker via årliga möten med 
anlitad(e) depåbank(er).  
 
Bankgirots placeringspolicy (som är en del av Bankgirots finanspolicy) är 
riskminimerande, i linje med Bankgirots övergripande riskstrategi. Placeringspolicyn 
säkerställer likvida placeringar i högkvalitativa papper eller gäldenärer. 
Placeringspolicyn är publicerad i Bankgirots publika årsredovisning. 
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Principle 17: Operational risk 
 
An FMI should identify the plausible sources of 
operational risk, both internal and external, and mitigate 
their impact through the use of appropriate systems, 
policies, procedures, and controls. Systems should be 
designed to ensure a high degree of security and 
operational reliability and should have adequate, scalable 
capacity. Business continuity management should aim for 
timely recovery of operations and fulfilment of the FMI’s 
obligations, including in the event of a wide-scale or major 
disruption. 
 

Bankgirot har säkerställda procedurer för hantering av operativa risker.  Bankgirot har 
även följande processer och policydokument för att hantera operativa risker 
 

 Policy för riskhantering 

 Säkerhetspolicy 
 Processen för att hantera avvecklingsunderlag i Bankgirots Clearing- och 

avvecklingstjänst 

 Processen för Incident and Problem  
 
Dessa kompletteras med löpande genomförande av  

 Riskanalyser 

 Hotbildsanalyser 

 Omvärldsbevakning och kontakter med andra aktörer 

 Övningar 

 Säkerhetsanalyser 

 
För att säkerställa efterlevnaden arbetar Bankgirot med riskhantering i första, andra och 
tredje linjens försvar. Där första linjen består av verksamheten, har även denna linje det 
operativa ansvaret. Andra linjen består av kontrollfunktioner som Risk och Säkerhet 
samt Compliance. Tredje linjen är internrevisionen. 
 
Processen för att hantera avvecklingsunderlag i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst är central utifrån ett operativt perspektiv. Här har samtliga deltagare 
via avtal en skyldighet att upprätthålla tillräckliga tekniska skyddsnivåer, 
kontinuitetsplaner och reservrutiner. Bankgirot har på detta sätt minimerat Bankgirots 
operativa risker. 
 
Bankgirot har i avtal med deltagare i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 
identifierat operativa risker som den primära risken. Bankgirot genomför en årlig 
uppföljning av deltagarnas uppfyllelse av deltagarkraven. Där ingår bland annat krav på 
teknisk infrastruktur och reservrutiner. I avtalet om Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst ställs specifika deltagarkrav för deltagande. Bland deltagarkraven 
finns krav på deltagarens hantering av riskkontroll kopplat till Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst, dels på hantering av tekniska risker och reservrutiner för upprätt-
hållande av tjänsten. För informationssäkerhet tillämpas ISO-standard 27001. Avseende 
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nationella standards följer Bankgirot de rekommendationer som bl.a. Svenska 
Bankföreningen samt den Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS) 
har utfärdat. 
 
Bankgirot har väl fungerande rutiner och processer avseende hantering av informations- 
och cybersäkerhet samt fysiskt tillträde till Bankgirots lokaler som baserar sig på 
löpande risk- och hotbildsbedömningar. Vägledande för informationssäkerhet är ISO-
standard 27001 samt NIST:s vägledning avseende cybersäkerhet för kritisk infrastruktur 
(se www.nist.gov). 
 
Kontinuerlig avstämning gällande den operativa hanteringen sker i olika forum, t.ex. i 
forum med deltagarna, leverantörsmöten, övning av deltagare i fallissemangsprocesser 
och beskrivna reservrutiner m.m. 
 
Bankgirot har tydliga kvalitetsmål som följs upp löpande och som är en direkt följd av 
gällande processer och policyer.  
 
Bankgirot gör löpande uppföljningar för att stämma av framtida volymprognoser. Detta 
sker dagligen. Vid behov utökas systemens kapacitet. Vid kraftigt momentant ökade 
volymer kommer centrala funktioner att prioriteras. Bankgirot har också reservrutiner 
som kan användas om systemens kapacitet skulle överbelastas. Bankgirots 
arkitektoniska arbete bedrivs på ett sådant sätt att lösningarna är skalbara i förhållande 
till kända volymprognoser.  
 
Bankgirot har kontinuitetsplaner som följs upp löpande. Vidare genomförs praktiska 
övningar av dessa. Maximalt tillåten avbrottstid för Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst är två timmar. Tjänsten har tekniska och manuella reservrutiner. I 
reservrutinerna ingår även eskalering till manuell hantering vid extrema händelser. 
Bankgirot har också tillgång till en andra driftsplats. Bankgirot har därigenom rutiner 
för att kunna genomföra avveckling i slutet av dagen om störningar i systemet skulle 
uppstå. 
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Principle 18: Access and participation requirements 
 

An FMI should have objective, risk-based, and publicly 
disclosed criteria for participation, which permit fair and 
open access. 
 
 
Bankgirots deltagarkrav är utformade för att säkerställa att Bankgirots clearing- och 
avvecklingssystem är stabilt och att integriteten upprätthålls samtidigt som systemets 
effektivitet bibehålls. Deltagarkraven innehåller finansiella krav, tekniska krav, 
riskhanteringskrav, organisatoriska krav samt produktkrav. Nu gällande deltagarkrav  
har varit i kraft sedan 1 augusti 2010 och finns publicerade på Bankgirots hemsida. 
Deltagarkraven revideras löpande med anledning av nya eller ändrade lagkrav eller 
annars vid behov.  
 
Deltagarkraven i avtalet för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är utformade så 
att systemets stabilitet och integritet ska säkerställas genom att varje deltagare har ett 
tillräckligt skydd mot relevanta risker. Vissa av deltagarkraven är inte riskbaserade utan 
är i stället föranledda av lagkrav. 
 
Bankgirot genomför årligen uppföljning av varje deltagares uppfyllelse av 
deltagarkraven. Bankgirots styrelse beslutar om deltagande i Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst samt om uteslutning från densamma. Bankgirot ingår endast avtal om 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst med direkta deltagare. Bankgirot genomför 
årligen uppföljning av varje deltagares uppfyllelse av deltagarkraven.  
 
I avtalet om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst regleras avtalstid och förtida 
uppsägning. I avtalet finns även bestämmelser för såväl uteslutning av en deltagare som 
för det fall en deltagare eller Bankgirot säger upp avtalet av annat skäl.  
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Principle 19: Tiered participation arrangements 
 
An FMI should identify, monitor, and manage the 
material risks to the FMI arising from tiered participation 
arrangements. This principle should be reviewed in the 
context of Principle 14 on segregation and portability, 
Principle 18 on access and participation requirements, 
and other principles, as appropriate. 
 
 
Bankgirot ingår avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst med de direkta 
deltagarna och genomför en årlig uppföljning av deltagarnas uppfyllelse av 
deltagarkraven. Avtalen är bilateralt likalydande. Varje direkt deltagare äger rätten och 
möjligheten att på egen risk och för egen räkning teckna avtal om att vara ombud för 
indirekta deltagare. En direkt deltagare tecknar egna avtal med sina indirekta deltagare. 
Bankgirot är aldrig part i avvecklingen. 
 
Enligt avtalet om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är det deltagarens ansvar 
att skapa avvecklingsutrymme både för sina egna och för sina indirekta deltagares 
betalningar. I Clearinginformationssystemet, som tillhandahålls av Bankgirot, får 
deltagaren information om vilket avvecklingsutrymme som krävs för deltagaren själv 
och för dess indirekta deltagare 
 
Bankgirot har i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst inte något avtalsförhållande 
med indirekta deltagare eller med deltagarnas kunder.  
 
Bankgirot tillhandahåller en daglig redovisning som möjliggör för deltagarna, både de 
som agerar avvecklingsombud och indirekta deltagare att följa upp behovet av 
avvecklingsutrymme. I Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är summan av 
samtliga indirekta deltagares avvecklingsbelopp mindre än 10 % av det totala 
avvecklingsbeloppet per dag. Det finns ingen indirekt deltagare vars avvecklingsbelopp 
är stort i förhållande till avvecklingsbeloppet hos sitt ombud.  
 
Bankgirot introducerade ett analysverktyg i maj 2015 och har från 1 januari 2016 
månatligen följt upp den procentandel som avvecklingsombuden avvecklar för sina 
indirekta deltagare. Denna analys görs per deltagare och redovisas i bilaterala årliga 
uppföljningsmöten. 
 
Analysresultaten under perioden 1 jan - 31 aug 2016, visar att indirekta deltagare står för 
1 - 6 % av det totala avvecklingsvärdet som avvecklingsombuden avvecklar i 
avvecklingsinstitutet. 
 
Bankgirot anser att när ett avvecklingsombud avvecklar en större procentandel än  
10 % för sina indirekta avvecklingsdeltagare finns det anledning för Bankgirot att inleda 
en diskussion om detta med deltagaren. Bankgirot bedömer att nuvarande indirekta 
deltagares procentandel av avvecklingsutrymme utgör en liten risk för systemet. 
 
  



Sida 35 (40) 
 
 

 

 

 

 

Principle 21: Efficiency and effectiveness 
 

An FMI should be efficient and effective in meeting the 
requirements of its participants and the markets it serves. 
This principle should be reviewed in the context of 
Principle 17 on operational risk, Principle 18 on access 
and participation requirements, Principle 22 on 
communication procedures and standards, and other 
principles, as appropriate. 
 
 
Genom samråd och dialog med deltagarna säkerställer Bankgirot att Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst tillgodoser deltagarnas och marknadens förändrade 
behov. Möten i Clearingforum hålls fyra gånger per år där deltagarna ges möjlighet att 
framföra synpunkter och förslag på förändringar. 
 
Clearing- och avvecklingsprocessen på Bankgirot är en helt automatiserad funktion. 
Bankgirot har 29 avvecklingsomgångar per dag fördelat på olika betalningsflöden och 
betalningsprodukter.  
 
Bankgirots generiska process för ackumulering av betalningar ger en effektivitet i 
betalningsprocessen genom att den minskar antalet debiterings- och 
krediteringstransaktioner som behöver hanteras av deltagarna. Aggregering i 
avvecklingsmomentet sänker deltagarnas transaktionskostnad i avvecklingsinstituten 
samtidigt som det kan minska bankernas likviditetsbehov i RIX-systemet. 
 

 

Figur 3 illustrerar storleksordningen mellan de olika betalningsprocesstegen. 

 
Vid betalningsdagens slut får varje deltagare ett underlag från Bankgirot för automatisk 
avstämning av samtliga behandlade transaktioner i de olika behandlingsstegen 
beskriven i Figur 3. Felaktigheter i deltagarnas bokföring kan därmed upptäckas tidigt 
och i omedelbar anslutning till genomförd behandling.  
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Bankgirot har ett antal av styrelsen uppsatta kvalitetsmål som följs upp månatligen. 
Redovisning av utfallet i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst sker även till den 
övervakande myndigheten Riksbanken och till tillsynsmyndigheten Finansinspektionen 
kvartalsvis vid tillsynsmöten. 
 
Bankgirots mål är att alltid säkerställa att Bankgirot uppfyller de bestämda 
kvalitetsmålen i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. Bankgirot övervakar aktivt 
att alla definierade avvecklingsomgångar sker vid rätt tidpunkt vilket bidrar till 
Bankgirots långa historik av att uppfylla kvalitetsmålen.  
 
Analys av volymutveckling och beteendeförändringar i olika betalningsprodukter görs 
kontinuerligt i syfte att justera och optimera betalningsprocessen. 
 
För att säkerställa integritet i de transaktioner och i den information som Bankgirot 
hanterar använder Bankgirot en separat och fristående komponent som kontrollerar och 
gör avstämningar mellan de olika stegen i betalningsprocessen. Genom detta säkerställs 
att inga transaktioner förloras eller otillbörligt ändras.  
  



Sida 37 (40) 
 
 

 

 

 

Principle 22: Communication procedures and standards 
 
An FMI should use, or at a minimum accommodate, 
relevant internationally accepted communication 
procedures and standards in order to facilitate efficient 
payment, clearing, settlement, and recording.  
 
 
Bankgirot stödjer ett flertal olika kommunikationssätt gentemot avvecklingsinstitut, 
deltagare och deltagares kunder.  
 
För kommunikation med avvecklingsinstitut och finansiella institut inom processen för 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst använder Bankgirot uteslutande SWIFTNet 
och SWIFT MT-meddelanden vilket kan anses vara den gällande internationella 
standarden.  
 
För kommunikation med deltagare och deltagares kunder, inom betalprocessen för 
Bankgirosystemet och inom försystem till Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst, 
har Bankgirot ett flertal olika kommunikationslösningar som alla är att betrakta som 
standard. 
 
Den fysiska kommunikationen kan även den ske på ett flertal olika sätt, från fast linje till 
internetbaserad, beroende på deltagarens preferenser. 
 
Bankgirot har en väl definierad och fungerande meddelandekatalog/formatbeskrivning 
över de gränssnitt som används för kommunikation med deltagare och deltagares 
kunder. Det här gäller både för meddelandeformat som används inom Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst och för meddelandeformat som används inom 
Bankgirosystemet.  
 

För kommunikation med avvecklingsinstitut och finansiella institut inom processen för 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst använder Bankgirot två olika varianter. 
SWIFTNet FIN med FIN copy används för avveckling i valutan SEK eftersom Bankgirot 
är en deltagare i RIX. SWIFTNet Fin Inform med FIN copy används för avveckling i 
valutan EUR eftersom Bankgirot inte är ansluten till TARGET2, utan använder 
deltagares anslutning till TARGET2.  
 
Inom processen för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst sker identifiering av 
finansiella institut (t.ex. bank) med hjälp av deltagarens BIC för avveckling mot 
avvecklingsinstituten RIX (SEK) och TARGET2 (EUR). Indirekta deltagare identifieras 
enligt samma metod.  
 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst har inget eget gränssnitt gentemot 
deltagarna. Gränssnitten finns istället i de olika betalningstjänster som finns inom 
ramen för Bankgirosystemet och de övriga flöden som nyttjar Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst. 
 
Bankgirots avvecklingstjänst Bg Avvecklingsunderlag, som hanterar avveckling för olika 
externa betalsystem, är baserad på standarden ISO 20022. Identifiering av finansiella 
institut sker med hjälp av deltagarens BIC. 
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Inom Bankgirosystemet i övrigt använder Bankgirot ett nationellt meddelandeformat för 
kommunikation med finansiella institut. Detta meddelandeformat är för länge sedan 
gemensamt överenskommet och inarbetat mellan deltagarna i Bankgirosystemet och 
specificeras i dokumentet Bankernas Standardlayout, som Bankgirot administrerar.  
 
Identifiering av finansiella institut sker med hjälp av den nationella standarden för 
BBAN med clearingnummer och bankkontonummer.  
 
Bankgirot förmedlar endast betalningar på den svenska marknaden. Därför har 
Bankgirot varken operationella system, eller processer och rutiner för kommunikation 
gällande gränsöverskridande betalningar.  
 
Behov av konvertering eller översättning av internationella standardformat från andra 
aktörer har inte uttryckts eller identifierats.  
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Principle 23: Disclosure of rules, key procedures, and 
market data 
 

An FMI should have clear and comprehensive rules and 
procedures and should provide sufficient information to 
enable participants to have an accurate understanding of 
the risks, fees, and other material costs they incur by 
participating in the FMI. All relevant rules and key 
procedures should be publicly disclosed. 
 
 
Bankgirot har tydliga deltagarkrav som måste uppfyllas av samtliga deltagare i 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. För att bli deltagare i Bankgirots Clearing- 
och Avvecklingstjänst måste deltagaren ingå avtalet om Bankgirots Clearing-och 
Avvecklingstjänst. I detta avtal får deltagaren information om tjänsten.  
 
För deltagare i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst finns dessutom 
rutinbeskrivningar där beskrivning finns av situationer som kan uppstå såsom avvikelse 
från normala rutiner och hur respektive aktör ska agera i sådana situationer.  
 
Deltagarkraven i avtalet avseende Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst finns 
publicerade på Bankgirots hemsida tillsammans med avtalet om Bankgirots Clearing- 
och Avvecklingstjänst. 
 
I avtalet om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst finns bestämmelser om 
deltagarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra och gentemot 
Bankgirot. I nämnda avtal finns också information om clearing- och avvecklings-
systemets design och funktion. Utöver deltagarna har Bankgirot hittills bedömt att de 
enda som bör få information om systemets regler och funktionssätt är tillsyns- och 
övervakningsmyndigheterna. Grunden för Bankgirots ställningstagande är att Bankgirot 
utifrån riskhänseende inte vill offentliggöra Bankgirots säkerhetsarrangemang. 
Bankgirot har på samma grunder inte publicerat eller på annat sätt tillkännagivit någon 
viss nivå av diskretion avseende de beslut tagna som kan påverka driften av Bankgirots 
Clearing- och Avvecklingstjänst. Sådana beslut som påverkar deltagarna i systemen 
informerar dock Bankgirot deltagarna om. Bankgirot informerar även 
Finansinspektionen om beslut som har koppling till händelser av väsentlig betydelse.  
 
Bankgirot genomför årligen en uppföljning av deltagarnas uppfyllelse av deltagarkraven 
för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst. Deltagarna har också en 
upplysningsskyldighet gentemot Bankgirot, t.ex. om det inträffar händelser som 
påverkar uppfyllelsen av deltagarkraven.  
 
Bankgirot genomför flera gånger årligen möten med deltagare i syfte att försäkra sig om 
att deltagarna förstår innebörden av avtalen och fungerande procedurer samt att 
deltagarna är medvetna om clearing- och avvecklingssystemet och sina åtaganden i 
detta. Bankgirot har även informerat deltagarna om den likviditets- och kreditrisk som 
varje deltagare i det multilaterala flödet i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst har 
i förhållande till annan deltagare i händelse av fallissemang. I samband med anslutning 
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av nya deltagare till Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst genomför Bankgirot en 
genomgång av avtalets innehåll samt deltagarkrav med den tillträdande deltagaren. 
 
Möten har även regelmässigt genomförts då någon deltagare inte har lyckats skapa 
avvecklingsutrymme i tid. Vid sådana tillfällen har Bankgirot också begärt en skriftlig 
redogörelse för händelsen och svar på vilka åtgärder deltagaren vidtagit för att 
händelsen inte ska inträffa igen. I de fall en deltagare uppvisar tecken på att inte förstå 
vilka skyldigheter denne har eller på annat sätt genom handling visar en brist på 
förståelse för sin hantering i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst tar Bankgirot 
kontakt med deltagaren.  
 
Deltagarna i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst betalar en deltagaravgift, enligt 
en prislista deltagarna får årligen. Inga priser publiceras publikt. Deltagarna i 
Bankgirosystemet erhåller också en prislista årligen. Prislistan till varje deltagare 
innehåller priset för de tjänster och produkter i Bankgirosystemet som respektive 
deltagare valt att använda och pris för den transaktionsvolym deltagaren estimerat för 
kommande kalenderår. Den prislista varje deltagare får är på så sätt deltagarspecifik 
(även om samma prissättning alltid tillämpas för liknande tjänster) och publiceras 
därför inte för andra deltagare, och inte heller för allmänheten. I prislistan framgår dock 
den pristrappa som tillämpas på samma sätt och enligt samma principer gentemot alla 
deltagare. 
 
I såväl de deltagargemensamma forum som finns upprättade inom de respektive 
avtalade regelverken, som i de enskilda möten som hålls med respektive deltagare, 
tillämpar Bankgirot en tydlig och långtgående transparens avseende såväl drift, 
förvaltning och support som nyutveckling av tillkommande produkter och tjänster.  
 
Även Bankgirots årsredovisning publiceras på Bankgirots hemsida www.bankgirot.se. 
Sedan första kvartalet 2016 redovisas statistik månadsvis på Bankgirots hemsida 
innehållandes uppgifter om utbetalningar i Bankgirosystemet, förmedlat belopp i 
Bankgirosystemet samt fördelning på utbetalningstyper. 


