BETALINGER

handelsbanken.dk/erhverv

Fælles indbetalingskort (FI-kort)

Ved at bruge FI-kortet går debitorbetalinger direkte ind på din konto i Handelsbanken. Pengene er på
kontoen med valør senest en bankdag efter, at betalingen er gennemført af debitor. Adviseringen er
elektronisk, og der er mulighed for, at indbetalingerne automatisk kan bogføres i dit økonomisystem.
Valg af kortart

Vi foreslår, at vi i fællesskab drøfter dine kunder og vurderer,

Valget afhænger af sammensætningen af virksomhedens

hvilke der skal bruge kortart 71, og hvilke der evt. skal have

kunder, dine ønsker til afstemningsrutiner m.v.

mulighed for at medsende en meddelelse.

De tre typer FI-kort kan beskrives således:
Kortart 71 har en debitorident på 15 tegn. Den indeholder

Fordele for dig som kreditor:

oplysninger som identificerer betalingen, typisk kunde- og fak-

• Denne betalingstype anvendes ofte i Danmark og kan kombineres med produktet Betalingsservice hos Nets.

turanummer. Kodelinien følger betalingen fra kunden og giver
mulighed for automatisk udligning af poster i bogføringen.
Kortart 73 har ingen debitorident. Kortet giver i stedetdebitor mulighed for at sende en individuel tekst som advisering.
En meddelelse til betalingen kan fx forklare en beløbsafvigelse. Det kan være information om modregning af kontantrabat eller af en kreditnota. Automatisk udligning af poster kan

• I de fleste økonomisystemer er det muligt at implementere
indbetalingskortet og dermed mindske den daglige administration.
• Du kan modtage en meddelelse sammen med betalingen.
• Du behøver ikke at kende debitor på forhånd.

Fordele for dig som debitor:

mer udfyldt på forhånd i meddelelsesfeltet – men er ikke helt

• Du kan betale via Handelsbankens netbanker (Netbank
og GlobalOn-Line) og andre bankers elektroniske
betalingssystemer samt via en bankfilial.

så velegnet som kortart 71 og 75.

• Du kan evt. sende en meddelelse med betalingen.

sættes op i økonomisystemet, fx på grundlag af fakturanum-

Kortart 75 er en kombination af kortart 71 og 73. Debitor
identen består af 16 tegn, som kan suppleres med en individuel meddelelse. Kortet kan være et interessant alternativ til
FI-type 71, især hvis individuel meddelelse ønskes benyttet i
undtagelsessituationer.
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Indbetalingssteder

Advisering af modtagne betalinger

Debitor kan betale i samtlige pengeinstitutter i Danmark.

Du kan få adviseringen:

Der kan betales via Handelsbankensnetbanker (Netbank

• på en fil fra Netbank Erhverv i et af de fire standardforma-

og GlobalOn-Line) og andre bankers elektroniske betalings

ter i den finansielle sektor

systemer. Behovet for en girokonto falder helt væk.

• på en fil fra GlobalOn-Line i samme formater som via

Indbetalingskortet er fælles for alle pengeinstitutter i

• elektronisk via Nets – dog kun levering på kortart 71

Danmark.

• på en liste fra en af vores netbanker.

Gebyrer

Det er muligt at indlæse et af ovennævnte filformater i bog

Indbetalers gebyr afhænger af, hvor og hvordan indbeta

føringssystemet til brug for automatisk afstemning.

Netbank Erhverv samt i fx MT940 eller XML ISO20022

lingen finder sted. Kreditor i Handelsbanken betaler et oprettelsesgebyr pr. kortart.

Kortart 71 – til automatisk udligning
• Er særlig velegnet til automatisk udligning af bogførings
poster i virksomhedens økonomisystem
• Benyttes især til betalinger fra private debitorer til
erhvervsvirksomheder
• Debitor kan ikke sende individuelle meddelelser til kreditor
• Den optisk læsbare kodelinie forneden (OCR-linien) har
fuld kodelinie
• Advisering om FI-indbetalingen består kun af betalings
Her ses indbetalingskortet med kortart 71.
Der findes også en udgave med stor kvittering.

identen

Kortart 73 – til ikke kendte kunder
• Er særlig velegnet til opkrævning hos kunder, som ikke
på forhånd er registreret i virksomhedens debitorbogholderi – fx til indsamlinger eller foreninger, som ikke benytter
kodelinien i deres administration
• Kan også bruges, når en købsordre afgives samtidig med
betalingen
• Som kreditor modtager du meddelelsen fra tekstfeltet på
forsiden samt indbetalers navn og adresse elektronisk i
Her ses indbetalingskortet med kortart 73.
Der findes også en udgave med stor kvittering.
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Hvad står der på indbetalingskortet?
Se FI-kortart 75 nedenfor.
(1) Indbetalers navn og adresse
(2) Evt. meddelelse til betalingsmodtager
(3) Kortartkode
(4) Betalingsident
(5) FI-kreditornummer
(6) Optisk læsbar kodelinie (OCR-linien)
(7) Hovedreg.nr. på kreditors bank – ikke et krav
Bemærk, at de viste indbetalingskort er i formindsket størrelse,
ligesom der i den optisk læsbare kodelinie ikke er anvendt skrifttypen
OCR-B.

Kortart 75 – erhverv til erhverv
• Kan bruges som kortart 71, men her er der ét ciffer mere
til rådighed i betalingsidenten
• Som kreditor modtager du oplysninger om betalingsident
og evt. meddelelse fra kortets forside. Da betalingsidenten indeholder den nødvendige identifikation af debitor,
videresender vi ikke oplysninger om debitors navn og
adresse
Her ses indbetalingskortet med kortart 75.
Der findes også en udgave med stor kvittering.

• Bruges typisk mellem virksomheder, hvor debitor lejlighedsvis har brug for at sende en meddelelse med betalingen – fx at kreditnota er fratrukket i beløbet
• Er også velegnet til faste kunder, som ønsker at betale
flere fakturaer på en gang i et beløb, eller som vil udnytte
en særlig betalingsbetingelse
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Godkendelse

Som supplement til Betalingsservice

For alle 3 kortarter gælder, at kortets udformning med

Indbetalingskort med kortart 71 bruges ofte som supple-

farver, logo, placering af felter og udformning af OCR-linie

ment til Betalingsservice. Du kan bruge indbetalingskortet til

skal opfylde en række krav. Alle trykkerier, softwarehuse og

kunder, som ikke ønsker at betale via Betalingsservice, eller

servicebureauer har en trykkevejledning, som også kan fås i

til kunder, du ikke handler så ofte med.

Handelsbanken.
Tilmelding til Betalingsservice placeres på kortet efter
Hvis du selv ønsker at udskrive blanketterne eller påføre

retningslinier i blankethåndbogen.

OCR-linien ved hjælp af virksomhedens egen laserprinter,
skal du sikre, at formkravene overholdes. Formkravene for

Yderligere information

FI-71, FI-73 og FI-75 fremgår af handelsbanken.dk – Indbe-

Du kan få mere at vide om fordelen ved indbetalingskort

talingskort. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for din og

og andre rationelle betalingsmetoder ved at kontakte en af

dine kunders skyld.

vores filialer.

Færdige blanketter – med eller uden OCR-linie – kan købes
hos virksomhedens blanketleverandør. Vi anviser gerne en

Sammenligning af de tre kortarter

leverandør.

Kortart

Alternativ til FI-kort

Meddelelse
Nej
		
		

Du behøver ikke at have et FI-kort nederst på din faktura. I

Betalingsident

Ja, 14 cifre +
Nej
kontrolciffer		

Ja, 15 cifre +
kontrolciffer

Navn og adresse

Nej

Ja

Nej

Minder om
kortartskoderne
for girokort

04 og 15

01

05 og 41

stedet kan du nøjes med at skrive OCR-linien som betalingsinformation, fx +71< 000000000019349 + 80882939<
FI-kreditornummer

71

73

75

Ja, op til 41 linier a 35
karakterer, hvis debitor betaler
via egen netbank

Kreditornummeret bestilles hos Handelsbanken. Nummeret
kan ikke forbindes med et bestemt pengeinstitut.
Kreditornummeret “sikrer”, at beløb, som indbetales, overføres direkte til virksomhedens konto i Handelsbanken.
Et kort kreditornavn (18 karakterer) vil stå på debitors
kontoudskrift ud for beløbet, når debitor betaler via sit eget
pengeinstitut.
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