Nummerserier för PlusGirots IS-nummer (OCR)
Information till programleverantörer
Denna information riktar sig till de programleverantörer och företag som använder Nordeas tjänster
Corporate File Payments, Fakturabetalningsservice, Utbetalningsservice eller GiroDirekt och som, i samband
med betalning till PlusGirots Inbetalningsservicenummer (OCR) utför kontroll av referensnummer.
Definitioner:
- Inbetalningsservicenummer (OCR) - förkortat IS-nummer (OCR) – är ett arbetskonto som används inom
tjänsterna Total IN, Total IN Bas och Inbetalningsservice.
- Referensnummer avser kundreferensen som avsändaren anger vid inbetalning och som, där
inbetalningskort används, framgår längst ner till vänster på inbetalningskorten, 5-25 siffror.

Varför informerar Nordea om aktuella nummerserier för IS-nummer (OCR)?
Nordeas tjänster Total IN, Total IN Bas samt Inbetalningsservice innebär elektronisk redovisning av
inbetalningar till fakturautställaren/betalningsmottagaren. Inbetalningskorten har förtryckta IS-nummer
(OCR), belopp och referensnummer som kvalitetskontrolleras, bokförs och därefter redovisas till
betalningsmottagaren via fil. Kvalitetskontrollerade referensnummer kan lätt prickas av i
betalningsmottagarens kundreskontra.
Inbetalningar till ett IS-nummer (OCR) görs av både privatpersoner och företag. Privatpersoner registrerar
ofta betalningen via Internetbank alternativt skickar via kuvert. Företag använder ofta någon av
betalningstjänsterna Corporate File Payments, Fakturabetalningsservice, Utbetalningsservice eller GiroDirekt
vilket innebär att betalningarna då inkommer via fil till Nordea.
Samtidigt som betalningsavsändaren registrerar betalningen i tjänsterna Corporate File Payments,
Fakturabetalningsservice, Utbetalningsservice eller GiroDirekt måste referensnumren kontrolleras.
Av den anledningen lämnar Nordea på detta sätt information om aktuella IS-nummer (OCR).

Regelverk för kontroll av referensnummer för betalare som använder Corporate File Payments,
Fakturabetalningsservice, Utbetalningsservice eller GiroDirekt
Här nedan beskrivs hur kontrollen av referensnummer utförs och vilka konsekvenser som uppstår om
kontrollen inte utförs.
Generellt gäller:
1. Referensnumret ska för samtliga IS-nummer (OCR) vara numeriskt och innehålla mellan 5 och 25
tecken. Längd- och kontrollsiffra är en del i referensnumret.
2. Referensnumrets kontrollsiffra, den sista (högerställda) siffran i referensnumret, ska kontrolleras enligt
10-modulmetoden.

3. Endast kontroll av kontrollsiffra
För IS-nummer (OCR) nummerserier och enstaka IS-nummer (OCR) enligt nedan ska endast kontroll av
referensnumrets kontrollsiffra ske i program för inläsning:
IS-nummer (OCR) nummerserierna (exklusive kontrollsiffra):
80 50 00 – 84 99 04 (alla IS-nummer (OCR) i serien där de 2 sista siffrorna slutar på 00-04)
85 00 00 – 85 99 01 (alla IS-nummer (OCR) i serien där de 2 sista siffrorna slutar på 00-01)
86 00 00 – 89 99 04 (alla IS-nummer (OCR) i serien där de 2 sista siffrorna slutar på 00-04)
Samt följande IS-nummer (OCR):
850903-6
858803-0
900111-6
900221-3

4.

900029-0
900701-4

900100-9
901303-8

900105-8
921301-8

Kontroll av både längd- och kontrollsiffra
För samtliga övriga IS-nummer (OCR) nummerserier och enstaka IS-nummer (OCR) i 90-serien enligt
nedan ska kontroll av både längd- och kontrollsiffra i referensnummer ske i program för inläsning.
Referensnumrets längd ska kontrolleras mot den näst sista (högerställda) siffran i
referensnumret på ett PlusGiroinbetalningskort. Om denna är exempelvis 5 ska referensens längd
vara 5, 15 eller 25 tecken. Om denna är 7 ska referensens längd vara 7 eller 17 tecken.
IS-nummer (OCR) nummerserierna (exklusive kontrollsiffra):
92 00 00 – 97 49 04 (alla IS-nummer (OCR) i serien där de 2 sista siffrorna slutar på 00-04)
99 70 00 – 99 79 07 (alla IS-nummer (OCR) i serien där de 2 sista siffrorna slutar på 00-07)
412 00 00 – 418 99 04 (alla IS-nummer (OCR) i serien där de 2 sista siffrorna slutar på 00-04)
473 00 00 – 499 99 04 (alla IS-nummer (OCR) i serien där de 2 sista siffrorna slutar på 00-04)
Samt följande IS-nummer (OCR):
900039-9
900061-3
900120-7
900123-1
900189-2
900191-8
900314-6
900400-3
900534-9
900618-0
900801-2
900804-6
901202-2
901204-8
901604-9
901696-5
901803-7
901804-5
902004-1
902040-5
902904-2
903301-0
909102-6

900073-8
900133-0
900202-3
900437-5
900620-6
900809-5
901301-2
901700-5
901902-7
902099-1
903303-6

900098-5
900169-4
900203-1
900502-6
900730-3
900902-8
901304-6
901703-9
901951-4
902501-6
905004-8
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900113-2
900187-6
900230-4
900515-8
900737-8
901040-6
901403-6
901718-7
901997-7
902503-2
908504-4
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Regelverk för kontroll hos Nordea
Nordea utför i princip samma kontroll av referensnummer som ställs på företag i samband
med betalning via tjänsterna Corporate File Payments, Fakturabetalningsservice, Utbetalningsservice eller
GiroDirekt.
Undantag är dock vid betalning till IS-nummer (OCR) enligt punkt 3 ovan. Nordea utför längdkontroll av
referensnummer till IS-nummer (OCR) enligt nämnda punkter på ett särskilt sätt när betalning inkommer till
Nordea. Betalningsmottagaren har för dessa IS-nummer (OCR) meddelat Nordea vilken längd
referensnumret får ha vilket registrerats i register hos Nordea. När betalning inkommer till Nordea
kontrolleras referensnumrets längd mot detta register.

Konsekvenser om betalare lämnar felaktigt referensnummer
Konsekvenser vid betalning till IS-nummer (OCR) där referensnummer saknas eller är felaktigt är följande:
Betalning från företag via Corporate File Payments, För Total IN och Total IN Bas:
Fakturabetalningsservice eller Utbetalningsservice Betalning med uteblivet eller felaktigt
referensnummer redovisas inte som OCR-betalning
då referensnumret inte stämmer mot längd- eller
kontrollsiffra. Betalningen redovisas med det
eventuella meddelande som medföljer betalningen.
Av betalningsavsändaren registrerad avsändarbeteckning hjälper betalningsmottagaren att pricka
av betalningen.
För Inbetalningsservice:
Betalning med uteblivet eller felaktigt
referensnummer redovisas inte via Inbetalningsservice utan på vanligt kontoutdrag till
betalningsmottagaren. Det felaktiga referensnumret
ingår i redovisningen.
Betalningsmottagaren kan inte automatiskt pricka
av betalningen i kundreskontran. Av betalningsavsändaren registrerad avsändarbeteckning hjälper
betalningsmottagaren att pricka av betalningen
Betalning från företag via GiroDirekt

Betalning med uteblivet eller felaktigt
referensnummer redovisas inte via GiroDirekt
utan återsänds till företaget eller banken.
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