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Gjensidige Forsikring i dag*
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3 900 dyktige medarbeidere

Norge

Skadeforsikring
Premie: 15,2 mrd kr

Bank
Brutto utlån: 36,7 mrd kr

Pensjon og sparing
Kapital til forvaltning: 35,6 mrd
kr

Norden

Skadeforsikring
Premie: 5,3 mrd kr

Baltikum

Skadeforsikring
Premie: 0,6 mrd kr

* Alle tall for 2015



Gjensidiges posisjon sett i et europeisk perspektiv
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UnipolSai

RSA

Direct Line Insurance

Mapfre

Admiral
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Ageas
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Allianz

Source: Bloomberg, 19. april 2016

Børsverdi, Milliarder NOK



Norsk markedsleder posisjonert for vekst
i Norden og Baltikum 

4Kilder: FNO, 1. kvartal  2016. Svensk Försäkring, 4. kvartal 2015, Forsikring & Pension, 1. kvartal 2015. Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, 
konkurranserapporter og egne beregninger. Basert på forfalt bruttopremie per Q4 2015. Markedsandelene reflekterer oppkjøp som ble fullført i Q4 2015.



Volum i Norge

• Autogiro 6,6 Mill

• Innbetalinger 8,5 Mill

• Utbetalinger 1.5 Mill

• Efaktura 0,2 Mill

• Betalinger 99,98 % av innbetalingen STP

• 8 forskjellige systemer med betalingsløsninger

• 4 banker, Nordea som hovedbank

• Regnskapsfører for 25 selskaper
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Gjensidige utvikling siste 20 år 

• Edifact

• Prosjektstart 1995

• Produksjon  november 1996

• Efaktura B2C  2000

• Massiv satsning på ATG 2004

• ISO 20022 XML 2012

• KAR register 2016

• Betal med mobiltelefon Q3
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Utvikling ISO 20022 XML

• Startet med tilbudsforespørsel bank høsten 2011

• ISO 20022 skulle forenkle vår integrasjonsprosess

• Klart krav fra Gjensidige, 1 av 4 banker kunne ikke levere

• Valget falt på Nordea

• Krevende implementeringsprosess

• Etablering av en intern betalingsfabrikk

• Et kontaktpunkt for alle land, selskaper og systemer
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ISO 20022 Betalingsfabrikk
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Gjensidige

Systemer
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Babelbank
Konvertering

Kryptering
‘Merverdi’
ISO 20022
Pain 001
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Camt 054D
Camt 054C
Camt 053
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Bank 3

Gjensidige Eksternt



Utfordringer for oss

• Nytt format basert på XML

• Visual Banking ble valgt som partner

• Intern kompetanse 

• Bankens kompetanse

• Kommunikasjonsløsning (FTP) helintegrert og automatisert

• Push er vårt krav, gjelder begge veier
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Utfordringer for oss

• Kryptering og sikkerhet

• Mange systemer

• Ulike interne formater

• Ikke bare Norge, vi skulle også lage løsninger i Sverige og Danmark

• Manglende kunnskap om de ulike landspesifikke krav og egenarter innen 

betalingsformidling 
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Utfordringer  i dag

• Dårlige testsystemer hos bankene, gjenspeiler ikke produksjonsmiljøene

• Gir feilmeldinger som vi ikke «vil oppleve når vi går i produksjon»

• Returfiler, i testen får svært lite tilbakemeldinger

• Får kun pain 002, kvittering og avisning første kontroll

• I daglig produksjon; får vi en del avvisninger i andre rekke, gir oss større 

administrasjons utfordringer

• Kompetanse i bankene, er den god nok / tilstrekkelig til å møte behovet som nå vil 

dukke opp
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Utfordringer  i dag

• Det finnes fortsatt bank/ landspesifikke nyanser innenfor rammeverket bruk 

av ikke obligatoriske felt

• God funksjonalitet i telepay 2 ikke like «elegant» i ISO 20022

• En betaling med underspesifikasjon/ kreditnota

• Returdata og oppdatering i eget reskontrosystem
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Utfordringer  i dag

• Feil på en enkel utbetaling i oppdraget kan medføre at hele betalingsoppdraget 

avvises

• Lengde på Swift referansen

• Spesialtegn 

• Kontroller må bygges inn i kjernesystemene som følger XML skjema 

validering

• Volum på utbetalingsfiler, kundeutbytte, fortsatt Telepay 2, gjelder ikke alle 

bankene
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Hva har vi lykkes med

• Intern betalingsfabrikk

• En integrering med den enkelte bank, (selskaper  og land)

• Små endringer i våre kjernesystem for å tilpasse oss til ISO 20022 formatet

• Forenkler avstemmingsarbeidet mot reskontro  og bank konti

• Mer effektiv drift, XML fungerer meget bra 

• Meget stabil drift med XML og betalingsfabrikk, helautomatisert prosess mellom 

oss og bankene.

14



Hvordan lykkes

• Skaff riktig kompetanse

• Ting tar tid, vær tidlig ute, tålmodighet 

• Bruk valideringsløsningen som bankene har utviklet til å teste egne filer,  

• Ved komplekse integreringsløsninger viktig at alle parter kjenner sin rolle i 

prosjektet

• Etablering av nye konto og kommunikasjonsoppsett mot banken tar tid
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Nye løsninger

• Direct Debet  Pain 008 og Pain 009, planlegger test  i Q4 2016, først i Sverige

• Mobil teknologi Mcash, MobilPay og Vipps, Svisj vi ønsker ISO 20022  

• KAR register

• Gir økt kvalitet på kontonummer 

• Utbytte, vasket ca 850.000 konti, fornøyd med resultat og kvalitet
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Nye løsninger ??
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Fagdag ISO 20022 

Takk for meg
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