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HANDELSBANKEN ISO 20022

Förenklad global kommunikation
ISO 20022 är ett globalt och flexibelt format som används av finansbranschen. Formatet möjliggör
ett standardiserat och enkelt informationsutbyte över hela världen.
För vem?
Filformatet ISO 20022 kan användas för alla betalningstyper
och valutor. ISO-formaten används redan för SEPA-betalningar inom eurozonen och är det format som kommer att
användas i den planerade nya nordiska betalinfrastrukturen
P27 Nordic Payments Platform.

Så här fungerar ISO 20022
En global standard
ISO 20022 är ett globalt filformat. De finansiella meddelanden
som innefattas av formatet har arbetats igenom av CGI
(Common Global Implementation initiative) för att underlätta
implementering och öka acceptansen för formatet som
standard mellan företag och banker.

Enhetlig och strukturerad kommunikation
ISO 20022 gör det möjligt för ett företag att minska antalet
filformat i kommunikationen med banker. Det möjliggör också
ett strukturerat sätt att förmedla mer betalningsinformation
mellan banker och andra motparter. Med ISO 20022 kan
företagets betalningsprocesser förenklas, bli mer enhetliga
och hanteras med full STP. Som en följd minskar dessutom
behovet av manuella rutiner och administration.

Meddelandetyper
Handelsbanken stödjer följande meddelandetyper inom
ISO 20022 (baserat på CGI:s rekommendationer):

• Pain.001, version 2 och 3 – Betalningsuppdrag
Betalningsuppdrag som inkluderar alla typer av betalningar och valutor i de länder där Handelsbanken är
verksam. Pain001-meddelanden kan valideras på
handelsbanken.se/testafil.

•P
 ain.002, version 2 och 3 – Statusrapport betalningar
Rapporten innehåller information om huruvida en
mottagen fil och dess ingående betalningsuppdrag är
accepterade eller avvisade av banken. Den skapas så
snart banken tagit emot och validerat filen och dess
innehåll. Rapport över avvisade betalningsuppdrag kan
även sändas på utförandedagen.
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• Camt.053, version 2 – Kontoutdrag
Kontoutdrag som innehåller information om saldon och
bokförda transaktioner.

• Camt.053 extended, version 2 – Utökat kontoutdrag
Utökat kontoutdrag som innehåller information om saldon
och bokförda transaktioner inklusive detaljerad betalningsinformation.

• Camt.054, version 2 – Debetavisering
Debetavisering för avgående betalningar. Innehåller all
information från betalningsuppdraget.

• Camt.054, version 2 – Kreditavisering
Kreditavisering med information om inbetalningar.
Finns för Danmark, Finland, Norge och Sverige.

•C
 amt.054, version 2 – Samlad kredit- och
debetavisering SEPA Direct Debit (SDD)
SEPA Autogiro i euro. Samlad avisering avseende SDD
krediteringar och debiteringar (till exempel avvisade och
returnerade SDD-transaktioner).

• Pain.008, version 2 – SEPA Direct Debit (SDD)
SEPA Autogiro i euro. Handelsbanken stödjer SDD Core
och SDD B2B, både som creditor bank och debtor bank.
Tjänsten är tillgänglig i Europa.

Handelsbanken – en global bank
Vi erbjuder möjlighet att få information och utföra betalningar från konton i Handelsbanken och andra banker över
hela världen. Vi har ett rikstäckande kontorsnät på våra
sex hemmamarknader Danmark, Finland, Nederländerna,
Norge, Storbritannien och Sverige. Utanför hemmamarknaderna har vi filialer i Luxembourg/Frankrike/Spanien och
USA som stödjer våra kunder.

