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Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, bland annat inom ramen 
för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagarkraven för Bankgirosystemet får 
genom att ingå Anslutningsavtal med Bankgirot tillgång till Bankgiroprodukterna 
och blir därmed deltagare i Bankgirosystemet. Detta Avtal om Bankgirots Clearing- 
och Avvecklingstjänst innehåller villkoren för Clearing och Avveckling av 
Bankgirosystemsprodukter och, i förekommande fall, Bankspecifika Produkter. 
Detta avtal kan ingås mellan Bolaget och Bankgirot utan att Bolaget ingått 
Anslutningsavtal avseende Bankgirosystemet. 
 
Bankgirot erbjuder även Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst för Andra 
Produkter än Bankgirosystemsprodukter och Bankspecifika Produkter. Detta Avtal 
reglerar även villkor för Clearing och Avveckling för dessa Andra Produkter.  

1 Definitioner och Bilagor 
 
De definierade begreppen skall användas även när de står i singularis, pluralis, 
bestämd form etc. 
 
1.1 Definitioner 

 
Andra Produkter andra produkter och tjänster än 

Bankgirosystemsprodukterna och Bankspecifika 
Produkterna som Bankgirot vid var tid 
tillhandahåller Clearing- och Avvecklingstjänsten 
för enligt detta Avtal, se Bilaga 3 

 
Andra Transaktioner Transaktioner genererade inom ramen för Andra 

Produkter 
 
Anslutningsavtal 
(Bankgirosystemet) avtal mellan Bankgirot och direkt deltagare i 

Bankgirosystemet avseende Bankgiroprodukterna 
och de Bankspecifika Produkterna 

 
 
Avtal detta Avvecklingsavtal avseende Bankgirots 

Clearing- och Avvecklingstjänst och härtill fogade 
Bilagor 

 
Avveckling slutlig reglering av skuld eller fordran mellan två 

Clearingmedlemmar genom överföring av medel 
mellan Clearingmedlemmarnas Konton hos 
Avvecklingsinstitut 

 
Avvecklingsinstitut det institut där Avveckling skall ske för respektive 

valuta enligt Bilaga 4 
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Avvecklingsmetod Avveckling skall ske med en av två alternativa 
metoder: Bilateralt Brutto eller Multilateralt Netto. 
I Metod- och tidplan, Bilaga 2, definieras vilken 
Avvecklingsmetod som skall användas för 
respektive typ av Transaktion.  

 
Avvecklingsomgång samtliga Införda Transaktioner som vid en och 

samma Avvecklingstidpunkt avvecklas i 
Avvecklingsinstitutet  

 
Avvecklingstidpunkt tidpunkt när Avveckling av viss typ av Transaktion 

skall ske i enlighet med Metod- och tidplan, Bilaga 
2 

 
Avvecklingstotal den vid Stängningstidpunkten slutligt fastställda 

summan av alla Införda Transaktioner, som utgör 
summan av skuld eller fordran mellan två 
Clearingmedlemmar där betalningarna skall 
avvecklas vid samma Avvecklingstidpunkt och med 
samma Avvecklingsmetod 

 
Avvecklingstransaktion Avvecklingstotal som Bankgirot skall sända till 

Avvecklingsinstitut, se vidare Rutinbeskrivningen 
punkt 1.2.1.3 

 
Avvecklingsutrymme belopp på Clearingmedlemmens Konto i 

Avvecklingsinstitutet som skall täcka 
Clearingmedlemmens samt eventuell Indirekt 
Clearingmedlems (för vilken Clearingmedlemmen 
är Clearingombud) betalningsförpliktelser vid 
varje tillämplig Avvecklingstidpunkt.  

 
Bankdag alla dagar utom lördagar, söndagar, trettondag jul, 

långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi 
himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, 
julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och 
nyårsdagen (allt enligt den svenska kalendern). 

Bankkund kund hos Deltagaren som enligt avtal med 
Deltagaren nyttjar en eller flera Produkter  

 
Bankgirosystemsprodukter de betalningsförmedlingstjänster som vid var tid 

tillhandahålls av Bankgirot inom ramen för 
Bankgirosystemets Anslutningsavtal och som faller 
inom definitionen av Bankgiroprodukt i 
Bankgirosystemets Regelverk, de 
Bankgiroprodukter som tillhandahålls finns 
specificerade i Bilaga 3 

 
Bankgirosystemet den mellan Bankgirot och bankerna gemensamma 

infrastrukturen för betalningsförmedling genom 
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Bankgirosystemsprodukterna och, i 
förekommande fall, Bankspecifika Produkterna 

 
Bankgirot Bankgirocentralen BGC AB, org.nr. 556047-3521 
 
Bankgirots prislista Prislista för produkter och tjänster utöver 

Bankgirosystemet 
 
Bankgirotransaktioner Transaktioner genererade inom ramen för 

Bankgirosystemsprodukter 
 
Bankspecifik Produkt en produkt eller tjänst som inte är en 

Bankgiroprodukt men som vid var tid 
tillhandahålls av Bankgirot  

 
Bilaga var och en av de i punkt 1.2.1 uppräknade 

bilagorna till detta Avtal 
 
Bilateralt Brutto Avvecklingsmetod som används vid bilaterala 

Flöden och som innebär att Deltagaren erlägger 
den Avvecklingstotal som Deltagaren har gentemot 
annan Deltagare utan hänsyn till om den 
mottagande Deltagaren samtidigt skall erlägga 
Avvecklingstotal till den betalande Deltagaren 

 
Blockering stopp av samtliga inkommande ej ännu Införda 

Transaktioner från en Deltagare eller en Indirekt 
Clearingmedlem och deras respektive Bankkunder  

 
Bolaget den Deltagare som har undertecknat detta 

exemplar av Avtalet 
 
Clearing sammanställning och redovisning av två 

Deltagares, inklusive i förekommande fall Indirekt 
Clearingmedlems, ömsesidiga förpliktelser mot 
varandra  

  
Clearingansvarig den person som i Bolagets organisation ansvarar 

för clearingverksamhet, se Bilaga 5 
 
Clearinginformationssystemet det informationssystem som beskrivs i avtal om 

Bankgirots Clearinginformationssystem med 
bilagor och som Bankgirot vid var tid äger och 
tillhandahåller enligt det avtalet 

 
Clearingmedlem Deltagare som har Konto hos Avvecklingsinstitut 

och som där utför Avveckling för egna betalningar 
samt i förekommande fall såsom Clearingombud 
för Indirekt Clearingmedlem 
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Clearingombud Clearingmedlem som träffat överenskommelse 
med Indirekt Clearingmedlem om att utföra 
Avveckling hos Avvecklingsinstitut för dennes 
räkning 

  
Clearing- och Avvecklingssystemet Bankgirots datasystem för utförande av Clearing- 

och Avvecklingstjänsten 
 
Clearing- och Avvecklingstjänsten den tjänst som Bankgirot skall utföra enligt detta 

Avtal. Tjänsten beskrivs närmare i 
Rutinbeskrivningen, Bilaga 1. 

 
Deltagare bolag som har träffat Clearing- och 

Avvecklingsavtal med Bankgirot 
 
Driftsstörning när en Clearingmedlem, Avvecklingsinstitut, eller 

Bankgirot har anmält till Bankgirot eller 
Avvecklingsinstitutet att en teknisk störning pågår 

 
Eskaleringsperiod den tidsperiod som påbörjas när Ordinarie 

Avvecklingsperiod avslutas och som avslutas i och 
med att Avvecklingstransaktioner makuleras när 
Avvecklingsinstitut stängs eller vid Avtalad sista 
Avvecklingstidpunkt för multilaterala Flöden 

 
Fallissemang när en Deltagare på grund av likviditetsproblem 

inte kan skapa Avvecklingsutrymme på sitt Konto i 
Avvecklingsinstitutet i rätt tid och detta inte beror 
på Driftsstörning hos Deltagaren  

 
Fallissemangsrutin de rutiner som skall tillämpas av Bankgirot och 

Deltagare vid Fallissemang i enlighet med vad som 
framgår av detta Avtal samt Rutinbeskrivningen  

 
Flöde gruppering av Produkter som omfattas av 

Clearing- och Avvecklingstjänsten.  
 
Godkänd Transaktion  Transaktion som kontrollerats uppfylla de krav 

som anges i gällande avtal för respektive Produkt 
samt Bankernas Standardlayout, se vidare 
Rutinbeskrivningen punkt 1.2.1.1 

  
Indirekt Clearingmedlem bolag som har träffat överenskommelse med en 

Clearingmedlem om att denne skall agera som 
Clearingombud för bolaget och som av 
Clearingombudet anmälts till Bankgirot 

 
Införd Transaktion  Godkänd Transaktion som inte längre kan 

återkallas eller ändras och som därmed införts i 



Sida 6 (20) 
 
 

 
 

 

Clearing- och Avvecklingssystemet, se vidare 
Rutinbeskrivningen punkt 1.2.1.2 

 
Konto Clearingmedlems konto i Avvecklingsinstitut.  
 
Metod- och tidplan Bankgirots vid var tid gällande beskrivning av 

Avvecklingstidpunkter, Avvecklingsmetoder och 
Makuleringstider för Clearing- och 
Avvecklingstjänsten. Den gällande Metod- och 
Tidplanen återfinns i Bilaga 2 

 
Multilateralt Netto Avvecklingsmetod som används vid multilaterala 

Flöden och som innebär Avveckling av alla 
Avvecklingstotaler i en Avvecklingsomgång  

 
Part Bankgirot eller Bolaget 
 
Produkt de produkter, bestående av Bankgiroprodukter, 

Bankspecifika Produkter och Andra Produkter, 
som omfattas av Clearing- och 
Avvecklingstjänsten, se Bilaga 3 

 
Registeruppgifter uppgifter om Bankkund som Bolaget uppdrar åt 

Bankgirot att lagra och som registreras av Bolaget 
eller Bankgirot för att Bankgirot skall kunna utföra 
sina åtaganden enligt Avtalet  

 
Rutinbeskrivning Bankgirots vid var tid gällande närmare 

beskrivning av de olika momenten i Clearing- och 
Avvecklingstjänsten, bland annat innehållande 
Parternas respektive åtaganden i de olika 
behandlingsstegen. Den för närvarande gällande 
Rutinbeskrivningen återfinns i Bilaga 1 

 
Stängningstidpunkt tidpunkt vid vilken Bankgirot stänger 

Avvecklingsomgång, beskriven i Bilaga 1 
 
Transaktion transaktion som sänds till Bankgirot, enligt 

gällande avtal för respektive Produkt, från 
Deltagare, Deltagares Bankkund, Indirekt 
Clearingmedlem eller dennes Bankkund, för 
Clearing och Avveckling enligt detta Avtal 
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1.2 Avtal och Bilagor 

 
1.2.1 Följande Bilagor utgör en integrerad del av Avtalet 

 
Bilaga 1 Rutinbeskrivning  
Bilaga 2 Metod- och tidplan  
Bilaga 3 Förteckning över Bankgiroprodukter och 

Andra Produkter i Flöden samt 
Bankspecifika Produkter  

Bilaga 4 Bolagsspecifika uppgifter inkluderande 
förteckning över, i förekommande fall, 
Bolagets Bankspecifika Produkter 

 
Bilaga 5 Kontaktpersoner och kontaktuppgifter 
 

1.2.2 Bolaget får genom tecknande av detta Avtal tillgång till Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst. Med undantag för bolagsspecifika uppgifter i Bilagorna 4 och 5 
skall detta Avtal vara likalydande för samtliga Deltagare.  

 
1.2.3 Uppgifter specifika för Bolaget anges i Bilaga 4-5. Dessa uppgifter kan löpande 

ändras genom att Bolaget och Bankgirot i samråd undertecknar ny Bilaga varvid 
hänvisning skall ske till den tidigare gällande Bilagan som därmed upphör att vara 
gällande. 

 
1.2.4 Avtalet ingår i Bankgirosystemets regelverk i den mån det reglerar Clearing och 

Avveckling av Bankgirosystemsprodukter och Bankspecifika Produkter. I den mån 
bestämmelser i Avtalet avviker från bestämmelserna i Bankgirosystemets Regelverk 
skall bestämmelserna i Avtalet äga företräde. 

 

2 Förutsättningar för att nyttja Clearing- och 
Avvecklingstjänsten 

 
2.1 En förutsättning för deltagande i Clearing- och Avvecklingssystemet och 

således även för att kunna ingå detta Avtal är att kraven i 21 kap 1 § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden samt kraven i 8 § lagen 
(1999:1309) om system för Avveckling av förpliktelser på finansmarknaden 
är uppfyllda. Bolaget skall även i övrigt uppfylla Bankgirots vid var tid 
gällande deltagarkrav för Bankgirots Clearing- och Avvecklingssystem. 

 
2.2 Bankgirot tillhandahåller Clearinginformationssystemet till Deltagarna i 

Clearing- och Avvecklingssystemet för att de skall kunna avläsa 
Avvecklingstotal för sig och, i förekommande fall, för sina Indirekta 
Clearingmedlemmar. För Deltagarna är anslutning till 
Clearinginformationssystemet (eller motsvarande) en förutsättning för att 
kunna nyttja Clearing- och Avvecklingstjänsten. 

 

3 Allmänt om Parternas respektive åtaganden i 
Clearing- och Avvecklingstjänsten 
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3.1 Bolaget skall träffa avtal med Avvecklingsinstitut för att Avveckling skall 
kunna genomföras hos Avvecklingsinstitutet.  

 
3.2 På de villkor som anges i detta Avtal skall Bankgirot tillhandahålla Bolaget 

Clearing- och Avvecklingstjänsten. 
 

3.3 Innan Bankgirot kan tillhandahålla Bolaget Clearing- och 
Avvecklingstjänsten skall Bolaget tillse att Bolaget har ett Konto hos 
relevant Avvecklingsinstitut.  

 
3.4 Bolaget skall tillse att Konto öppnas i det/de Avvecklingsinstitut som krävs 

för att Avveckling skall kunna genomföras i de valutor som Bolaget önskar. 
I Bilaga 4 framgår vilka Avvecklingsinstitut och valutor som hanteras i 
Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst för Bolaget.  

 
3.5 Bolaget skall i god tid innan Clearing- och Avvecklingstjänsten skall 

tillhandahållas meddela Bankgirot att Bolaget har godkänts hos det 
Avvecklingsinstitut där Avveckling ska ske. Bolaget skall kunna styrka att 
det har godkänts genom att vid förfrågan från Bankgirot uppvisa 
bekräftelse från Avvecklingsinstitut. 

 
3.6 Bolaget skall tillse att innan Avveckling i Euro kan ske skall Bolaget vara 

anmält till Bankgirots Closed User Group, ”BGCEURO”, hos SWIFT för att 
SWIFTNet FIN Inform skall fungera. 

 
3.7 Clearing- och Avvecklingstjänsten beskrivs närmare i Rutinbeskrivningen, 

Bilaga 1. Bland annat framgår Bankgirots och Bolagets respektive 
åtaganden i de olika behandlingsstegen i Clearing- och Avvecklingstjänsten. 
Bolagets huvudsakliga åtagande är att tillse att erforderligt 
Avvecklingsutrymme finns tillgängligt på Bolagets Konto i 
Avvecklingsinstitutet vid respektive Avvecklingstidpunkt.  

 
3.8 För det fall Bankgirot eller Bolaget beslutar sig för att använda reservrutin 

är respektive Part skyldig att följa överenskomna reservrutiner i 
Rutinbeskrivningen. 

 
3.9 Bolaget skall vid Clearing- och Avvecklingstjänstens start och därefter 

löpande när förändringar skall ske meddela Bankgirot vissa specifika 
uppgifter om Bolaget.  Dessa uppgifter skall dokumenteras och biläggas 
Avtalet som Bilaga 4. Ändrade uppgifter skall meddelas Bankgirot 
skriftligen minst trettio (30) dagar innan de skall träda i kraft. 

 
3.10 Bolaget skall utse Clearingansvarig och denne skall anges i Bilaga 5. 

  

4 Fullmaktsmetoden för Avveckling i Svenska kronor 
(SEK) 

 
4.1 Vid Transaktioner i SEK sänder Bankgirot på uppdrag av Bolaget 

Avvecklingstransaktioner till av Bolaget valt Avvecklingsinstitut 
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(”Fullmaktsmetoden”). Fullmaktsmetoden innebär således att Bolaget i och 
med detta Avtal ger Bankgirot i uppdrag att för Bolagets räkning skicka 
Avvecklingstransaktioner till Avvecklingsinstitut. 

 

5 Betalarbanksmetoden för Avveckling i Euro (EUR) 
 

5.1 Vid Transaktioner i Euro sänder Bankgirot Avvecklingstransaktionen till 
Bolaget. Avveckling sker från Betalarbank, se definition nedan, till 
mottagande Deltagares EUR-konto i TARGET2 systemet. Med Betalarbank 
avses den Deltagare som skall debiteras i den aktuella 
Avvecklingsomgången (”Betalarbank”). Betalarbanks konto anges som BIC-
kod, se Bilaga 4. 

 
5.2 För Transaktioner i EUR gäller Betalarbanksmetoden. Endast en typ av 

Flöde kan förekomma i Betalarbanksmetoden – Bilaterala Flöden.  
 

5.3 Bankgirots format för Avvecklingstransaktion i Betalarbanksmetoden finns 
beskrivet under flik 20 i Bankernas Standardlayout. 

 

6 Ändringar av Clearing- och Avvecklingstjänsten 
 

6.1 Bankgirot har ensidigt rätt att genomföra sådana ändringar i Clearing- och 
Avvecklingstjänsten som är nödvändiga (i) för att Bankgirot skall uppfylla 
lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetsbeslut, (ii) av säkerhetsskäl 
eller (iii) på grund av ändrade regler hos eller byte av Avvecklingsinstitut. 
Bankgirot skall omgående informera Bolaget om sådana ändringar innan 
ändringarna genomförs i den mån de berör Bolaget. 

 
6.2 Utöver vad som stadgas i punkt 6.1 ovan har Bankgirot ensidigt rätt att göra 

icke väsentliga ändringar och tillägg i Bilagorna. Bankgirot skall omgående 
informera Bolaget om sådana ändringar och tillägg, i den mån de berör 
Bolaget, innan dessa träder i kraft. 

 
6.3 Övriga ändringar överenskoms särskilt mellan Parterna, med beaktande av 

punkt 1.2.3 och punkt 1.2.4. Sådana övriga ändringar av Avtalet skall ske 
skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda Parter för att 
vara gällande. 

 

7 Indirekt Clearingmedlem och Clearingombud 
 

7.1 Bolaget äger rätt att på egen risk och för egen räkning träffa 
överenskommelse om att erbjuda Clearing- och Avvecklingstjänsten till en 
eller flera Indirekta Clearingmedlemmar. Bolaget agerar då såsom 
Clearingombud för den Indirekta Clearingmedlemmen. 

 
7.2 Bankgirot tecknar inte avtal avseende Clearing- och Avvecklingstjänsten 

med Indirekt Clearingmedlem utan det åligger Clearingombudet att i sin 
överenskommelse med den Indirekta Clearingmedlemmen ålägga denne att 
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följa till exempel sekretessbestämmelserna i punkt 14.1-14.3 nedan samt 
reglera avregistreringsförfarandet på ett sätt som är förenligt med detta 
Avtal. 

 
7.3 Om Bolaget önskar utnyttja sin rätt enligt punkt 7.1 att ansluta en Indirekt 

Clearingmedlem som inte redan är Indirekt Clearingmedlem till annan 
Deltagare skall Bolaget meddela Bankgirot detta skriftligen genom att ange 
sin nya Indirekta Clearingmedlem i Bilaga 4. Tidpunkten för genomförande 
av anslutning av ny Indirekt Clearingmedlem till Deltagaren beslutas av 
Bankgirot i samråd med Bolaget/Clearingombudet och den Indirekta 
Clearingmedlemmen. 

 
7.4 Om Bolaget önskar ansluta en Indirekt Clearingmedlem som är ansluten till 

annan Deltagare skall Bolaget meddela det ändrade förhållandet till 
Bankgirot genom att ange sin Indirekta Clearingmedlem i Bilaga 4. 
Meddelandet skall vara Bankgirot tillhanda minst en (1) månad innan 
ändringen skall träda ikraft. Om Bolaget önskar genomföra tester mellan 
Bankgirot och Bolaget med anledning av anslutningen skall meddelandet 
vara Bankgirot tillhanda minst fyra (4) månader innan ändringen skall 
träda ikraft. 

 
7.5 Bolaget kan avregistrera Indirekt Clearingmedlem genom skriftligt 

meddelande till Bankgirot. Med undantag för vad som anges i punkt 7.8 
skall meddelandet vara Bankgirot tillhanda minst fyra (4) månader innan 
avregistreringen skall träda ikraft. För det fall det är fråga om 
avregistrering för anslutning till annan Deltagare skall meddelandet vara 
Bankgirot tillhanda minst en (1) månad innan avregistreringen skall träda 
ikraft. När Bankgirot mottagit begäran om avregistrering från Bolaget 
ansvarar Bankgirot för att verkställa avregistreringen i enlighet med 
begäran. 

 
7.6 Bankgirot åtar sig att inom ramen för Clearing- och Avvecklingstjänsten 

behandla Indirekt Clearingmedlems Avvecklingstransaktioner särredovisat 
från Clearingombudets egna Avvecklingstransaktioner. Vid 
Avvecklingstidpunkten skickar Bankgirot både Avvecklingstransaktioner 
för Clearingombudets och för den Indirekta Clearingmedlemmens räkning 
till Avvecklingsinstitut för Avveckling över Clearingombudets Konto.  

 
7.7 Bolaget svarar såsom för egen skuld gentemot Bankgirot och samtliga 

övriga Deltagare för den del av Avvecklingstransaktion som härrör från 
Indirekt Clearingmedlem. Bolaget skall härvid äga rätt att åberopa de 
ansvarsbegränsningar som Bolaget i motsvarande fall ägt rätt att åberopa 
för egen del enligt punkt 11 nedan. 

 
7.8 Om Bolaget i förtid säger upp sin överenskommelse med den Indirekta 

Clearingmedlemmen kan Bolaget begära att Bankgirot, vid den tidpunkt 
som anges i punkt 7.9 nedan eller vid annan senare tidpunkt som Bolaget 
anger (och som inträffar innan den tidpunkt som anges i punkt 7.5 ovan), 
skall avregistrera den Indirekta Clearingmedlemmen. Bolagets begäran 
skall framställas av Bolagets i Bilaga 5 angivna kontaktperson per telefon 
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eller på annat lämpligt sätt samt därefter omgående bekräftas skriftligen 
per e-mail eller fax (se Bilaga 5 för kontaktuppgifter). Bankgirot skall då 
avregistrera den Indirekta Clearingmedlemmen i enlighet med Bolagets 
begäran. Bankgirot har inget ansvar att göra någon bedömning av grunden 
för avregistreringen eller huruvida Bolaget har rätt gentemot den Indirekta 
Clearingmedlemmen att begära avregistrering. Bolaget skall hålla 
Bankgirot och andra Deltagare skadeslösa för eventuella krav som Indirekt 
Clearingmedlem kan komma att rikta mot Bankgirot och/eller Deltagare 
med anledning av sådan avregistrering. För det fall Indirekt 
Clearingmedlem riktar sådant krav mot Bankgirot skall Bolaget på egen 
bekostnad överta tvisten och föra Bankgirots talan. Bolaget åtar sig att 
ersätta Bankgirot för de ersättningar och skadestånd som Bankgirot genom 
förlikning eller dom härvid åläggs att erlägga. 

 
7.9 Bankgirot skall så snart det kan ske, dock senast två (2) timmar från det att 

Bankgirot mottagit skriftlig bekräftelse av begäran enligt punkt 7.8 ovan, ha 
genomfört Blockering av samtliga Transaktioner från den Indirekta 
Clearingmedlemmen och dennes Bankkunder. Införda Transaktioner 
kommer dock att genomföras. 

 

8 Hantering av Fallissemang 
 

8.1 Om Fallissemang uppstår för någon Deltagare skall Parterna med 
beaktande av nedanstående bestämmelser vidta de åtgärder som anges i 
Fallissemangsrutinen. 

 
8.2 Fallissemangsrutinen träder endast ikraft och en Deltagare anses fallerad 

när Deltagaren på grund av likviditetsproblem inte kan skapa 
Avvecklingsutrymme på sitt Konto i Avvecklingsinstitutet i rätt tid och 
detta inte beror på Driftsstörning hos Bolaget. 

 
8.3 Bolaget är skyldigt att på Bankgirots anfordran genomföra överenskommen 

Fallissemangsrutin. 
 

8.4 När Fallissemang inträder, antingen genom att Bankgirot upptäcker detta 
eller att Bolaget informerar Bankgirot, är Bankgirot skyldigt att genomföra 
överenskommen Fallissemangsrutin. 

 
8.5 Bolaget eller Bankgirot får inte göra avvikelser från överenskommen 

Fallissemangsrutin. Om Bolaget inte följer överenskommen 
Fallissemangsrutin skall Bankgirot omgående kontakta Bolaget och 
anmoda Bolaget att omedelbart följa rutinen. Om Bolaget trots Bankgirots 
anmodan inte följer överenskommen Fallissemangsrutin har Bankgirot rätt 
att omedelbart stänga av Bolaget från Bankgirots Clearing- och 
Avvecklingstjänst.  

 
8.6 Bankgirots skyldigheter vid Fallissemang inskränker sig till vad som 

uttryckligen anges i detta Avtal. Bankgirot har därmed inget ansvar för 
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eventuella belopp som någon Deltagare skall erlägga enligt 
Fallissemangsrutinen. 

 

9 Hantering av Driftsstörning 
 

9.1 Om en Deltagare inte kan skapa Avvecklingsutrymme på sitt Konto i 
Avvecklingsinstitutet på grund av Driftsstörning, dock aldrig på grund av 
Fallissemang, skall situationen hanteras genom att reservrutiner beslutade 
av Avvecklingsinstitutet träder ikraft. 

 
9.2 Om Bankgirot inte kan leverera Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst 

på grund av Driftsstörning hos Bankgirot skall situationen hanteras genom 
att reservrutiner angivna i Bilaga 1 träder ikraft. 

 
9.3 Om Avvecklingsinstitutet drabbas av Driftsstörning och 

Avvecklingsinstitutets system är ur funktion äger Bankgirot rätt att göra 
avsteg från den ordinarie behandlingen i enlighet med särskild reservrutin 
beskriven i Bilaga 1 punkt 2.5.3. Bankgirot agerar i denna situation endast 
om Bankgirot erhåller Deltagarnas uppdrag enligt bestämmelserna i Bilaga 
1 punkt 2.5.3  och avsteget från ordinarie behandling görs under 
förutsättning att Deltagarna solidariskt håller Bankgirot skadeslös för de 
eventuella skador som kan uppstå under eller som ett resultat av att 
reservrutinen används. 

 
9.4 Om Avvecklingsinstitut drabbas av Driftsstörning ansvarar inte Bankgirot 

för att Bankgirots Clearing och Avvecklingstjänst kan levereras i enlighet 
med Bilaga 2. 

 
9.5 Bankgirot ansvarar inte för skada till följd av Driftsstörningar hos 

Avvecklingsinstitut eller annan Deltagare. 
 

9.6 Bankgirot ansvarar inte för skada till följd av störningar i SWIFT-systemet, 
RIX Online eller Deltagares anslutning till SWIFT. 

 

10 Informationsplikt 
 

10.1 Bolaget skall omgående informera Bankgirot när det får kännedom om 
förhållande som kan medföra att Bolaget inte kan skapa 
Avvecklingsutrymme på sitt Konto i Avvecklingsinstitutet i tid enligt 
Metod- och tidplan på grund av likviditetsproblem. 

 
10.2 I händelse av en Driftsstörning som kan påverka motpart, skall Part 

omgående informera motparten när Part får kännedom om 
Driftsstörningen. 

 
10.3 Bankgirot skall i enlighet med i Fallissemangsrutinen i Bilaga 1 informera 

Deltagare, Finansinspektionen och Riksbanken om utebliven Avveckling 
under Eskaleringsperioden. 
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10.4 Bankgirot skall informera berörda Deltagare om de störningar i 
Produkterna som uppstår med anledning av utebliven Avveckling eller 
Fallissemang. 

 

11 Ansvar och ansvarsfördelning 
 

11.1 Utebliven Avveckling 
 
11.1.1 Med utebliven Avveckling avses när Avveckling inte genomförts i tid enligt de 

Avvecklingstidpunkter som anges i Bilaga 2 och Eskaleringsperioden inletts.  
 
11.1.2 Ingen av Parterna kan rikta några krav gentemot varandra på ersättning för skada, 

t.ex. räntekompensation, på grund av utebliven Avveckling. Bolagets eventuella 
anspråk på räntekompensation vid utebliven Avveckling kan aldrig riktas mot 
Bankgirot, utan endast mot annan Deltagare, och i så fall endast baserat på 
eventuella andra avtal mellan dessa parter. Bankgirot skall på Bolagets begäran vara 
behjälpligt, i skälig omfattning, med att ta fram underlag i de fall Bolaget inte självt 
kan ta fram erforderligt underlag. 

 
11.2 Särskilt om Bankgirosystemstransaktioner 

 
11.2.1 Om Part som undertecknat Anslutningsavtal till Bankgirosystemet inte fullgör sina 

skyldigheter enligt detta Avtal i samband med hantering av 
Bankgirosystemstransaktioner och detta resulterar i annan skada än skada på grund 
av försenad Avveckling skall Parten ersätta den skada som motparten drabbas av på 
grund därav. Bestämmelserna i punkt 10 i Bankgirosystemets Allmänna Villkor om 
ansvar och ansvarsfördelning skall därvid tillämpas. 

 
11.3 Särskilt om Andra Transaktioner 

 
11.3.1 Om Part av vårdslöshet bryter mot detta Avtal i samband med hantering av Andra 

Transaktioner och detta resulterar i annan skada än skada på grund av försenad 
Avveckling skall Parten ersätta den direkta skada som motparten drabbas av på 
grund därav. Ersättningen skall inte omfatta ersättning för indirekt skada, såsom 
utebliven vinst, indirekta förluster eller följdskador eller havda kostnader för att 
begränsa indirekta skador. Bankgirots ansvar enligt denna bestämmelse är 
begränsat till ett sammanlagt belopp om 35 prisbasbelopp enligt kapitel 2 §§ 6 och 7 
i socialförsäkringsbalken (2010:110) per kalenderår. Bankgirot skall på Bolagets 
begäran vara behjälpligt, i skälig omfattning, med att ta fram underlag i de fall 
Bolaget inte självt kan ta fram erforderligt underlag. 

 
11.4 Särskilt om Fallissemang avseende multilaterala Flöden  

 
11.4.1 Vid Fallissemang avseende multilaterala Flöden inträder särskilt betalningsansvar 

enligt Bilaga 1, punkt 2.4.2.1 för de Deltagare som nyttjar de Produkter som ingår i 
Flödet. Fördelningsnyckel för respektive Produkt finns angiven i Bilaga 4. Om 
Bolaget är Clearingombud skall Bolaget därför ansvara för att till Bankgirot betala 
egen beloppsandel och beloppsandel hänförlig till i Bilaga 4 angivna Indirekta 
Clearingmedlemmar.  

 
11.5 Övrigt 
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11.5.1 Part som i andra fall än som anges i punkt 11.1-11.4.1 bryter mot detta Avtal skall 
ersätta den direkta skada som motparten drabbas av på grund därav. Ersättningen 
skall inte omfatta ersättning för indirekt skada, såsom utebliven vinst, indirekta 
förluster eller följdskador eller havda kostnader för att begränsa indirekta skador. 
Bankgirot ansvar enligt denna bestämmelse är begränsat till ett sammanlagt 

belopp om 35 prisbasbelopp enligt kapitel 2 §§ 6 och 7 i socialförsäkringsbalken 
(2010:110) per kalenderår. 

 
11.6 Force Majeure 

 
11.6.1 Part är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk 

eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout 
eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott 
eller lockout gäller även om Part själv är föremål för eller vidtar sådan 
konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Part att verkställa åtgärd på grund av 
omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har 
upphört.  

 
11.6.2 Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) 

månader på grund av angiven omständighet i punkt 11.6.1 äger den andra Parten 
rätt att skriftligen säga upp Avtalet till upphörande vid tidpunkt som den 
uppsägande Parten anger. 

 

12 Underleverantör 
 

12.1 Parterna har rätt att anlita underleverantörer och/eller konsulter och får i 
samband därmed lämna ut Registeruppgifter, inklusive Personuppgifter, 
för behandling hos sådana tredje män eller deras underleverantörer. 
Parterna ansvarar gentemot varandra för sina underleverantörer/konsulter 
som för eget arbete. 

 

13 Personuppgiftsansvar 
 

13.1 Bolaget är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) 
(”PuL”) för de Registeruppgifter eller annan information som utgör 
personuppgifter enligt PuL (”Personuppgifterna”) och som Bankgirot 
behandlar för Bolagets räkning enligt detta Avtal. Bolaget ansvarar för att 
det har rättsligt stöd för och har inhämtat eventuella samtycken till den 
överföring till och behandling av Bankgirot och Bankgirots 
underleverantörer av Personuppgifterna som kan komma att ske i enlighet 
med detta Avtal. 

 
13.2 Bankgirot behandlar Personuppgifterna i egenskap av 

personuppgiftsbiträde. Bankgirot skall behandla Personuppgifterna endast 
i enlighet med instruktioner från Bolaget.  

 
13.3 Bankgirot skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

skydda Personuppgifterna. Bankgirot skall på begäran informera Bolaget 
om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas. 
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13.4 Bankgirot skall på Bolagets begäran omgående rätta eller radera felaktiga 
och inaktuella Personuppgifter. Personuppgifter får inte utlämnas till tredje 
man utöver vad som framgår av detta Avtal. 

 

14 Ersättning 
 

14.1 Bankgirot har rätt till ersättning för Clearing- och Avvecklingstjänsten, i 
enlighet med vad som framgår av vid var tid gällande Bankgirots prislista. 
Bankgirots prissättning skall bygga på principen om neutralitet, 
innebärandes att Bankgirots prissättning tillämpas på ett likformigt sätt 
gentemot alla som nyttjar Bankgirots clearing- och avvecklingstjänster. 

 
14.2 Utöver ersättningen enligt punkt 14.1 ovan får Bankgirot debitera en 

Deltagare för kostnader i samband med anslutning till eller utträde från 
Clearing- och Avvecklingstjänsten eller överenskommen utveckling av 
Deltagarens Bankspecifika produkter. eller för andra överenskomna 
kostnader som inte ingår i underlaget för avgiftssättningen enligt punkt 
14.1. 

 
14.3 Bankgirot anger pris för Clearing-och Avvecklingstjänsten i Bankgirots 

prislista. Bankgirot skall skicka en underrättelse om ändring av avgifterna 
enligt punkt 14.1 senast trettio (30) kalenderdagar innan Bankgirot börjar 
tillämpa de nya avgifterna om inte annat följer av punkt14.4 nedan. 

 
14.4 En underrättelse om ändring av avgifterna får skickas senare än vad som 

anges i punkt 14.3 ovan om avgiftsändringen föranleds av ändrad 
lagstiftning eller av beslut eller dom av domstol eller beslut av myndighet 
och det inte är möjligt att skicka underrättelse inom den tidsfrist som anges 
i punkt 14.3. 

 
14.5 En Deltagare som upphör att vara Deltagare i Clearing- och 

Avvecklingstjänsten har inte rätt till återbetalning av inbetalda avgifter eller 
del av inbetalda avgifter. 

 

15 Övrigt 
 

15.1 Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja motparts 
företagshemliga information eller annan konfidentiell information och 
kunskap som Part fått del av på grund av Avtalet, t.ex. information om 
Clearing- och Avvecklingstjänsten, Bankgirot, övriga Deltagare och deras 
Bankkunder, och som dessförinnan inte var tillgänglig för Part eller är eller 
blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Avtal. Parterna 
förbinder sig även att iaktta den sekretess om Bankkunders förhållanden, 
inklusive Registeruppgifter, som föreskrivs i 1 kap. 10 § lagen (2004:297) 
om bank- och finansieringsrörelse (banksekretess). 
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15.2 Undantaget från punkt 15.1 är information som Part skall tillhandahålla sin 
Indirekta Clearingmedlem eller som Part är skyldig att lämna ut på grund 
av lag, föreskrift eller myndighetsbeslut. 

 
15.3 Punkt 15.1 gäller inte för Deltagare avseende uppgifter som omfattas av 

bestämmelserna om allmänna handlingar, offentlighet och sekretess i 
tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen samt därtill relaterade lagar och 
förordningar. Istället gäller angående sekretess i dessa fall vad som stadgas 
i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och sådana lagar och 
förordningar. 

 
15.4 Avtalet får inte överlåtas av någon av Parterna utan att motparten i förväg 

har givit sitt skriftliga godkännande till överlåtelsen. 
 

16  Avtalstid och förtida uppsägning 
16.1 Detta Avtal gäller från och med den [infoga datum] till och med den [infoga 

datum]. Avtalet förlängs automatiskt med två (2) år i taget såvida inte 
någondera Part skriftligen säger upp Avtalet senast ett (1) år före 
innevarande avtalsperiods utgång.  

 
16.2 Om Bankgirot eller Bolaget  

i) väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal,  

ii) upphör med sin verksamhet, eller 

iii) träder i likvidation, försätts i konkurs, ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, 

blir föremål för ackordsförfarande, företagsrekonstruktion eller annat liknande 

förfarande 

inom ett (1) år efter att Bolaget anslutits till Clearing- och Avvecklingstjänsten inte har 

börjat utnyttja Clearing- och Avvecklingstjänsten eller, efter att utnyttjandet har 

påbörjats, under en sammanhängande tid av sex (6) månader inte utnyttjat Clearing- 

och Avvecklingstjänsten, skall motparten ha rätt att skriftligen säga upp Avtalet med 

omedelbar verkan. 

 
16.3 I fall som anges i punkt 16.2 i) ovan, skall uppsägande part, innan 

uppsägning sker, skriftligen meddela motparten om att uppsägande part 
avser att utnyttja sina rättigheter enligt bestämmelsen och ge motparten 
tillfälle att lämna en förklaring samt att inom viss skälig tid, dock inte 
överstigande trettio (30) dagar från uppsägande parts skriftliga anmaning, 
vidta rättelse. 

 
16.4 För det fall Bolaget upphör att, i förekommande fall, vara deltagare i 

Bankgirosystemet och, i förekommande fall, i system för Andra Produkter 
skall även detta Avtal med omedelbar verkan upphöra att gälla. 
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16.5 Om Bolaget inte uppfyller de krav som ställs i punkt 2.1 i detta Avtal har 
Bankgirot rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt 
vidare rätt att omedelbart upphöra med att tillhandahålla Clearing- och 
Avvecklingstjänsten. 

 
16.6 Om Bolaget stängs av som deltagare vid Avvecklingsinstitutet och/eller av 

annan anledning ej längre har ett Konto hos Avvecklingsinstitutet har 
Bankgirot rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt 

vidare rätt att omedelbart upphöra med att tillhandahålla Clearing- och 
Avvecklingstjänsten. 

 
16.7 När Fallissemangshanteringsperiod i enlighet med Bilaga 1 inleds skall 

Avtalet med den fallerande Deltagaren automatiskt upphöra att gälla. 
Fallissemangshanteringen skall dock slutföras i enlighet med Avtalet och 
Avtalets bestämmelser skall fortsätta att gälla i tillämpliga delar till dess 
parternas samtliga mellanhavanden i anledning av Avtalet slutgiltigt har 
reglerats. 

 

17  Tillämplig lag  
 

17.1 Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Svensk rätt 
skall vara tillämplig på Clearing- och Avvecklingssystemet. 

 

18 Tvist 
 

18.1 Tvist mellan Bankgirot och en eller flera Deltagare (inklusive Bolaget) som 
tecknat Bankgirosystemets Anslutningsavtal i anledning av tillkomsten, 
tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal eller härmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall lösas enligt 
tvistelösningsbestämmelsen i Bankgirosystemets Allmänna Villkor. 

 
18.2 För det fall tvist i anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen 

av detta Avtal eller härmed sammanhängande rättsförhållanden skulle 
uppkomma mellan  

i. Bankgirot och en eller flera Deltagare som inte tecknat Bankgirosystemets Anslutningsavtal 

eller Bankgirot och en eller flera Deltagare som inte tecknat Bankgirosystemets 

Anslutningsavtal och en eller flera Deltagare som tecknat Bankgirosystemets 

Anslutningsavtal skall tvisten lösas enligt 18.3-18.14 nedan. 

 
18.3 Genom tecknandet av detta Avtal blir Bolaget Deltagare i Clearing- och 

Avvecklingssystemet 
 

18.4 Bankgirot har eller kommer att träffa motsvarande avvecklingsavtal med 
andra bolag, som därigenom är eller kommer att bli Deltagare i Clearing- 
och Avvecklingssystemet. Bankgirot förbinder sig att träffa 
Avvecklingsavtal med samtliga nuvarande och framtida Deltagare 
innehållande likalydande bestämmelser avseende tvistelösning som anges i 
denna punkt 18. Bankgirot, Bolaget och samtliga övriga Deltagare benämns 
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i denna klausul Tvistepart/-erna. Tvist mellan två eller flera Tvisteparter i 
anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal eller 
härmed sammanhängande rättsförhållanden ("Tvist/-er") skall lösas enligt 
nedan. 

 
18.5 I första hand skall Tvist lösas genom förhandling mellan berörda 

Tvisteparter. Förhandling om Tvist skall påkallas genom skriftligt 
meddelande till berörda Tvisteparter och skall bedrivas skyndsamt. 

 
18.6 Om berörda Tvisteparter samtycker kan Tvisten hänskjutas till medling 

enligt Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. 
 

18.7 Om Tvisteparterna inte kunnat bilägga Tvist inom 90 dagar från den dag då 
berörda Tvisteparter mottagit meddelande om påkallelse av förhandling 
enligt 18.5 ovan, skall Tvist slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler 
för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut med beaktande av 
nedanstående. 

 
18.8 Omfattar påkallelseskrift flera Tvisteparter skall Institutet besluta att 

Tvisterna skall handläggas gemensamt i ett skiljeförfarande om det 
framstår som ändamålsenligt. 

 
18.9 Om en påkallelseskrift endast omfattar vissa Tvisteparter och dessa 

Tvisteparter (påkallande part/-er samt svarande part/-er) anser att även 
andra Tvisteparter kan beröras av den aktuella Tvisten, kan påkallande 
part/-er samt svarande part/-er begära att berörda Tvisteparter skall 
informeras om att skiljeförfarande inletts genom att Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”) delger dem kopia av 
påkallelseskriften. Berörda Tvisteparter skall då delges påkallelseskriften 
före det att Institutet hänskjuter målet till skiljenämnden. Önskar 
Tvistepart inträda i ett pågående skiljeförfarande avseende Tvist mellan 
andra Tvisteparter äger Tvisteparten, utan att iaktta 
förhandlingsskyldigheten ovan, inkomma till Institutet med en begäran om 
detta i form av en påkallelseskrift inom den tid som anges av Institutet.  
Institutet skall besluta huruvida inträde skall tillåtas med beaktande av om 
det framstår som ändamålsenligt att handlägga Tvisterna gemensamt. 

 
18.10 Om en Tvistepart inkommer med begäran om inträde efter den tid som 

angetts av Institutet, skall Institutet besluta huruvida inträde skall tillåtas. 
Institutet skall härvid beakta huruvida det framstår som ändamålsenligt att 
handlägga Tvisterna gemensamt, den tidpunkt då begäran om inträde 
inkom, den olägenhet som kan orsakas övriga Tvisteparter samt andra 
omständigheter. 

 
18.11 Uppkommer, efter att skiljeförfarande påkallats, Tvist mellan part i det 

pågående förfarandet och annan Tvistepart som ej är part i detta 
förfarande, får den förstnämnda Tvisteparten begära att den sistnämnda 
Tvisteparten skall inträda i det pågående skiljeförfarandet, utan att iaktta 
förhandlingsskyldigheten enligt ovan. Inkommer sådan begäran skall 
Institutet besluta huruvida inträde skall tillåtas. Institutet skall härvid 
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beakta huruvida det framstår som ändamålsenligt att handlägga Tvisterna 
gemensamt, den tidpunkt då begäran om inträde inkom, den olägenhet 
som kan orsakas övriga Tvisteparter samt andra omständigheter. Beslutar 
Institutet att inträde skall tillåtas är den ovan nämnda Tvisteparten skyldig 
att inträda i det pågående skiljeförfarandet. 
  

18.12 Innan Institutet fattar beslut enligt ovan skall samråd ske med berörda 
Tvisteparter och, i förekommande fall, skiljenämnden. 

 
18.13 Om sammanläggning av Tvister ägt rum får Institutet besluta att en eller 

flera Tvister skall handläggas separat. Sådana beslut får endast meddelas 
efter samråd med berörda Tvisteparter och, i förekommande fall, 
skiljenämnden. 

 
18.14 Skiljenämnden skall bestå av tre (3) skiljemän och skall i sin helhet utses av 

Institutet. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 
 

18.15 Tvisteparterna förbinder sig att inte utan tvingande skäl avslöja 
information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling, förekomsten 
av och innehållet i skiljedom i anledning av Tvist. 

 

19 Tidigare avtal 
 

19.1 Detta Avtal ersätter från och med ikraftträdandet samtliga tidigare mellan 
Parterna ingångna avtal och tilläggsavtal, muntliga såväl som skriftliga, 
med bilagor avseende Bankgirots Clearing- och avvecklingstjänst vilka 
sålunda härmed upphör att gälla. 
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______________________________ 

 

 

Detta Avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 
……………………… den…………………. Stockholm den…………………………… 
 
[Bolagets namn ] Bankgirocentralen BGC AB 
Org.nr. Org.nr. 556047-3521 
 
  
 
________________________ _________________________ 
 Torbjörn Ericsson 
 
 
 
________________________ _________________________ 
 Lorraine Leddy Nielsen  
 


