Information till dig som företagskund
P27 Nordic Payment Platform
Den svenska betalningsmarknaden är en av de mest avancerade och effektiva i världen. De sex
största nordiska bankerna, inklusive Swedbank, har inlett ett samarbete för att ta fram en ny nordisk
plattform som ska möjliggöra en mer effektiv handel över gränserna. Den nya
betalningsinfrastrukturen ”P27 NPP”, som på sikt kommer att inkludera alla nordiska valutor, kommer
ge oss snabbare betalningar, förenklad filhantering och stöd för ökad kommunikation mellan betalare
och betalningsmottagare.
Den nya betalningsinfrastrukturen kommer tas i bruk stegvis, med start i Sverige och för svenska
kronor. När den nya lösningen är på plats är förhoppningen att den nordiska handeln som helhet
påverkas på ett positivt sätt.

Hur påverkar det dig som företagskund?
Det viktigaste för dig som företagskund just nu är att förstå om ditt/dina affärssystem är kompatibla
med filformatet ISO 20022, som är den nya europeiska standarden och kommer att användas av P27
NPP. Vi kommer naturligtvis se till att stödja befintlig standard under en övergångsperiod så att du/ditt
företag får tid att implementera den nya standarden.
En av de större fördelarna för dig som kund, när vi övergår till P27 NPP, handlar om den nya
standarden för filformat och filkommunikation. Det innebär att du kommer kunna sända och ta emot
betalningar säkrare, snabbare och smidigare framöver.
Har du frågor och funderingar utifrån ditt affärssystem, rekommenderar vi dig att kontakta din
programvaruleverantör för bästa vägledning.

Vad gör Swedbank och Sparbankerna?
Vi är en aktiv partner som går i fronten för arbetet med den nya betalningsinfrastrukturen genom att vi
kommer vara en av de första bankerna att ansluta sig till P27. En del av förändringen att ansluta till
P27 innebär att bankerna själva kommer att äga produkter och tjänster som idag erbjuds via
Bankgirot. Förändringen ger nya möjligheter, men framförallt vill vi säkerställa att förändringen sker så
smidigt som möjligt för dig som kund.
Vi ser nu över vårt ISO-erbjudande och arbetar med att utveckla nya produkter inom bland annat vår
löne-tjänst. Samtidigt utvecklar vi vårt filkommunikationserbjudande, inklusive ISO20022 XMLmeddelande, för att vara så heltäckande som möjligt.
Den nuvarande bankgemensamma tidplanen innebär att ni som kund kommer att se faktiska
förändringar under 2022. Vår ambition är att fortlöpande och i god tid informera om kommande
förändringar för att kunna erbjuda er möjligheter att välja de lösningar som är bäst anpassade för er.
Vill du veta mer om den nya infrastrukturen - P27 kan du läsa mer på vår externa webbsida samt på
den officiella hemsidan för P27.
Länk 1: https://www.vimmerbysparbank.se/foretag/cash-management/p27-nordic-paymentsplatform.html
Länk 2: nordicpayments.eu
Länk 3: nordicpaymentscouncil.org
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