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AvtaleGiro 

KID bytte / Flytting til ny konto med KID bytte-fil 

 
 

Bakgrunn 

KID bytte 

En betalingsmottaker kan ha behov for å endre lengden og strukturen til KID-numrene tilknyttet AvtaleGiro. 

Dette kan være nødvendig av flere grunner, hvor en av de vanligste er bytte av ERP system eller 

programvareleverandør, eller en ny versjon av programvare fra en eksisterende leverandør. 

Endring av betalingsmottakerkonto med endring av KID 

En betalingsmottaker kan også av og til ha behov for bytte av bankkonto med endring av KID. Dette kan skje på 

grunn av en endring av bank, eller det kan være nødvendig som en del av organisasjonsendringer, for eksempel 

fusjons- og oppkjøpsaktivitet. AvtaleGiro betalingsmandater (Faste betalingsoppdrag – FBO) kan skulle: 

• Fusjoneres fra flere betalingsmottakerkontoer til en, eller 

• Deles opp fra en konto til flere. 

Flere brukstilfeller, en prosess 

Mens det er flere forskjellige brukstilfeller relatert til KID og kontoendringer, er prosessen for alle 

grunnleggende den samme, med kun små forskjeller i detaljene i endringsspesifikasjonen. Hvis 

betalingsmottaker ikke følger løsningen som beskrevet i denne dokumentasjonen, vil betalingsmandater kunne 

gå tapt, og nye må i så fall innhentes fra betalerne. 

Vær oppmerksom på at en enkel flytting av alle betalingsmandater fra en betalingsmottakerkonto til en annen 

uten endring av KID følger en annen prosess og dekkes ikke av denne dokumentasjonen. For hjelp med en slik 

kontoendring, kontakt din bankforbindelse.  
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KID-bytteprosess 

1. Kontakt kundeservice hos Mastercard Payment Services for å informere om en fremtidig KID-endring og 

avtale en implementeringsplan og tidslinje. 

2. Det anbefales at det først bestilles et uttrekk av alle betalingsmandater (FBO uttrekk) knyttet til 

betalingsmottakerens konto. Dette bidrar til å sikre at betalingsmottakerens mandater oppdateres og 

synkroniseres med de som befinner seg i AvtaleGiro-systemet. 

3. Betalingsmottakeren sender en KID-bytte fil, opprettet i henhold til spesifikasjonene nedenfor, til 

Mastercard Payment Services via SFTP, kundeportalen eller nettbanken.  

4. Kvitteringer for bestillinger sendt med KID bytte vil bli sendt til betalingsmottaker på kvitteringsliste 

226. Ved eventuelle feil/mangler sendes liste L02625. 

5. Alle godkjente og gjennomførte KID-bytter sendes betalingsmottaker elektronisk som dokumentasjon 

på sletting av faste betalingsoppdrag med gammel KID på gammel konto, og opprettelse av nye faste 

betalingsoppdrag med ny KID på ny/hjelpekonto. 

6. Hvis betalingsmottakeren skal fortsette å bruke den samme kontoen for AvtaleGiro, flyttes avtalen og 

alle betalingsmandater fra den midlertidige kontoen tilbake til originalen (se eksempel 2 nedenfor). 

7. Betalingsmottaker kan ikke sende inn krav før kontobytte er gjennomført. Mastercard Payment 

Services vil sende bekreftelse på at prosessen er sluttført. 

KID bytte fil spesifikasjon  

Start record for fil 

Felt navn 
Format 

kode 
Tjeneste-

kode 
Forsendelses-

type 
Record 

type 
Data-

Avsender 
Forsendelses 

nr 
Data 

mottaker 
Filler 

Posisjoner 1-2 3-4 5-6 7-8 9-16 17-23 24-31 32-80 

Verdi NY 00 00 10 

Data-
avsenders 

Kundeenhets 
ID  

Data-
avsenders  

unike 
forsendelses 
nummer. Må 

være unikt 
innenfor en 
14-dagers 
periode 

00008080 Nuller 

 

  

https://www.mastercardpaymentservices.com/norway/kundeservice
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Start record for AvtaleGiro KID/kontobytte 

Felt navn 
Format 

kode 
Tjeneste-

kode 

Opp
dr. 

type 

Record 
type 

Filler 
Oppdr. 

nummer 
Opprinnelig 

konto 
Ny konto* Filler 

Hjelpe-
konto 

Posisjoner 1-2 3-4 5-6 7-8 9-17 18-24 25-35 36-46 47-69 70-80 

Verdi NY 21 27 20 Nuller 
Unikt 

oppdrags
nummer 

Mottakers 
opprinnelige 

konto 

Mottakers 
nye konto 

Nuller 

Hjelpe-
konto 
(Ved 

behov, 
ellers 

nuller) 

* «Ny konto» må være lik «Opprinnelig konto» dersom det skal benyttes hjelpekonto. Ved KID bytte med kontobytte skal feltet «Ny konto» være ulik 
«Opprinnelig konto», og «Hjelpekonto» fylles med nuller. 

 

KID bytte record 

Field name 
Format 

kode 
Tjeneste 

kode 
Trans type 

Record 
type 

FBO 
løpenummer 

Gammel KID Ny KID Filler 

Posisjon 1-2 3-4 5-6 7-8 9-15 16-40 41-65 66-80 

Verdi NY 21 69 26 

Mandatets 
løpenummer 

innenfor 
oppdraget 

Mandates 
gamle KID. 

Feltet er 
høyrejustert og 

tomme 
posisjoner til 

venstre er 
blanke. Må 
inkludere 

kundeid og 
betalingstypen 
(hvis relevant) , 

samt 
kontrollsiffer i 

korrekt 
posisjon. 
Resten av 

innholdet kan 
fylles med 

nuller. 

Mandates nye 
KID. Feltet er 

høyrejustert og 
tomme 

posisjoner til 
venstre er 
blanke. Må 
inkludere 

kundeid og 
betalingstypen 
(hvis relevant) , 

samt 
kontrollsiffer i 

korrekt posisjon. 
Resten av 

innholdet kan 
fylles med nuller 

nuller 

 

End record for AvtaleGiro KID/kontobytte 

Felt navn 
Format 

kode 
Tjeneste 

kode 
Oppdr. 

type 
Record 

type 
Antall mandater Antall records Filler 

Posisjoner 1-2 3-4 5-6 7-8 9-16 17-24 25-80 

Verdi NY 21 27 88 
Antall mandater 

inkludert I 
oppdrag 

Antall poster, inkludert 
mandater, start record og 
sluttrecord for AvtaleGiro 
KID/kontobytte oppdraget 

Nuller 
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End record for fil 

Felt navn 
Format 

kode 
Tjeneste 

kode 
Forsendelses 

type 
Record 

type 
Antall mandater Antall records Filler 

Posisjoner 1-2 3-4 5-6 7-8 9-16 17-24 25-80 

Verdi NY 00 00 89 
Antall mandater 

inkluder i oppdrag 

Antall poster, inkludert 
mandater, start record og 
sluttrecord for AvtaleGiro 
KID/kontobytte oppdraget 

Nuller 

 

Eksempel 1 

En KID-bytte fil med 4 mandater med KID-bytte, som skal flyttes til en ny mottaker konto: 

NY000010000000052209001000080800000000000000000000000000000000000000000000000000 

NY212720000000000300800812345678900234567890000000000000000000000000000000000000 

NY2169260000001                  987654500006              987654000010000000000 

NY2169260000002                  997641800005              997641000060000000000 

NY2169260000003                  999652400006              999652000010000000000 

NY2169260000004                  975869000003              975869000090000000000 

NY212788000000040000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

NY000089000000040000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 

I dette eksempelet blir KID endret på fire mandater (for eksempel, gammelt kundenummer 9876545 endres til 

nytt kundenummer 987654). Mandatene vil bli flyttet fra betalingsmottakers gamle konto 12345678900 til ny 

konto 23456789000 med NY KID. 

 

Eksempel 2 

En KID-bytte fil med fire mandater med endret KID, hvor betalingsmottakers opprinnelige konto er uendret, her 

benyttes hjelpekonto: 

NY000010000000052209001000080800000000000000000000000000000000000000000000000000 

NY212720000000000300800812345678900123456789000000000000000000000000023456789000 

NY2169260000001                  987654500006              987654000010000000000 

NY2169260000002                  997641800005              997641000060000000000 

NY2169260000003                  999652400006              999652000010000000000 

NY2169260000004                  975869000003              975869000090000000000 

NY212788000000040000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

NY000089000000040000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

I dette eksemplet blir fire mandater endret (for eksempel, gammelt kundenummer  9876545 endres til nytt 

kundenummer 987654). Mandatene vil bli flyttet fra konto 12345678900 til hjelpekonto 23456789000 før de blir 

flyttet tilbake til den opprinnelige konto 12345678900.  
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Eksempel 3 

En KID-bytte fil med fire mandater uten endring av KID flyttes til en ny mottakerkonto (relevant dersom det 

finnes AvtaleGiro avtale på ny konto fra før). 

NY000010000000052209001000080800000000000000000000000000000000000000000000000000 

NY212720000000000300800812345678900234567890000000000000000000000000000000000000 

NY2169260000001                  987654500006             9876545000010000000000 

NY2169260000002                  997641800005             9976418000060000000000 

NY2169260000003                  999652400006             9996524000010000000000 

NY2169260000004                  975869000003             9758690000090000000000 

NY212788000000040000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

NY000089000000040000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

I dette eksempelet blir fire mandater flyttet fra betalingsmottakers gamle konto 12345678900 til ny konto 

23456789000. Kid endres ikke (for eksempel, 9876545 = 9876545). 

Obs: Dette eksempelet er bare relevant hvis betalingsmottaker ønsker å flytte noen mandater til en ny konto. 

Hvis alle mandater skal flyttes til en ny konto uten KID bytte er det en annen prosedyre for dette som ikke er 

dekket i denne dokumentasjonen. For hjelp med et slikt kontobytte, vennligst kontakt deres bank forbindelse.   

Verdt å merke seg 

1. Et KID bytte vil bare påvirke aktive mandater registrert hos Mastercard Payment Services og disse er 

med på KID bytte fil. De mandatene som ikke er med i KID bytte fil ved bruk av hjelpekonto vil bli 

slettet. Ved flytting av mandater til en ny konto vil de som ikke er inkludert i KID bytte-fil bli liggende 

igjen på opprinnelige konto. 

2. En betaler vil ikke bli berørt av KID bytte. Det vil ikke oppstå duplikater av mandater.  

3. En separat fil må sendes for hvert KID bytte eller for hver flytting til ny konto med KID bytte-fil. 

4. Et betalingskrav som ligger til forfall og er sendt inn før betalingsmottaker endrer KID vil bli avregnet 

med gammel KID og betalt til betalingsmottakers nye konto.  

• Hvis betalingsmottaker ikke ønsker at betaling skal skje til ny konto, må KID-bytte prosessen 

utføres etter at alle innsendte transaksjoner har blitt avregnet. Merk at betalingskrav som ikke 

avregnes grunnet manglende dekning på konto vil bli forsøkt avregnet på nytt i opptil 4 dager.  

5. Hvis mandatregisteret skal splittes opp over til  flere nye betalingskonti må det sendes separate filer for 

hver ny konto.  

6. Hvis mandatene fra flere avtaler skal samles, må det sendes en separat fil for hver konto.  

7. Ved gjennomføring av et KID-bytte, må mandatene alltid flyttes til en konto. Hvis betalingsmottakeren 

fortsatt ønsker å benytte den samme konto som tidligere må mandatene flyttes til en midlertidig 

hjelpekonto, og deretter tilbake til utgangspunktet. Det er imidlertid noen fordeler ved å flytte til ny 

konto:  

• Den gamle betalingsmottaker avtalen kan avsluttes tilnærmet øyeblikkelig, så alle betalingene 

går til en ny konto. Dette er mulig fordi omnummerering kan utføres fra dagen etter en gammel 

konto slettes. Dette betyr at betalingsmottaker slipper å forholde seg til betalinger til to konti. 

Med en gang gammel betalingsavtale er slettet, vil bankene ikke kunne registrere nye mandater 

basert på gammel KID til den gamle kontoen.  

• Det er ingen begrensninger for ny KID i forhold til gammel KID når det gjelder lengde eller 
posisjon for kundenummer eller betalingstype (innenfor gjeldende regler for oppbygging av 
KID). 


