Hensigtserklæring
for tilslutning til
Bank Connect

Denne hensigtserklæring (“Hensigtserklæringen”) er indgået mellem
Bank Connect
v/Bankdata
CVR nr. 68 96 44 15
Erritsø Bygade 102, 7000 Fredericia
(herefter kaldet “Part A”)
og
ERP leverandøren
[navn]
[virksomhedsnummer]
[adresse]
(herefter kaldet “Part B”)
(herefter hver for sig kaldet “Part” og sammen kaldet “Parterne”)
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1

Baggrund

1.1 Hensigtserklæringen indeholder Parternes forståelse med hensyn til Part B’s tilslutning til Bank Connect, og opfyldelse af krav vedr. formater, test og versionering.
1.2 Formålet med Hensigtserklæringen er at skabe klarhed over de krav og rettigheder der er forbundet med Part B’s tilslutning til Bank Connect .
1.3 Der vil efterfølgende ikke blive indgået en skriftlig aftale mellem Part A og Part B,
men samarbejdet vil udelukkende være baseret på nærværende hensigtserklæring.

2

Hovedvilkår

2.1 Bank Connect tilbyder en fælles standard for udveksling af data, herunder eksempelvis betalingsoplysninger og kontobevægelser direkte mellem en virksomheds økonomisystem og pengeinstitut.
2.2 Part B kan derfor tilbyde sine kunder en hurtigere og effektiv måde at få klaret
sine cash management behov. Det kan klares automatisk fra deres økonomi-system.
2.3 Muligheden for at tilbyde kunder STP (Straight Through Processing) mellem deres økonomisystem og pengeinstituttets systemer. Ifald der IKKE efterfølgende
skal ske godkendelse i netbank, skal dette aftales eksplicit mellem erhvervskunden og dennes bank.
2.4 Nemt for virksomheden at skifte pengeinstitut, uden at miste integrationen mellem økonomisystemet og pengeinstituttet, da grænsefladen mellem systemerne
vil være den samme med Bank Connect
2.5 Alle rettigheder til Bank Connect løsningen tilhører de datacentraler, der står bag
Bank Connect.
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2.6 Datacentralerne stiller Bank Connect løsningen til rådighed for ERP udbyderne
uden vederlag og uden ansvar for de evt. omkostninger eller tab, som ERP udbyderne måtte blive påført i forbindelse med brug af Bank Connect løsningen.

3

Whitelistning
Formålet med Whitelistning er, at have et udstillingsvindue, hvor alle kan se
hvilke ERP-leverandører og hvilke systemer, samt versionsnr. der er tilsluttet
Bank Connect, samt dato for seneste opdatering.
Firmanavn

Klik her for at angive tekst.

Adresse

Klik her for at angive tekst.

CVR-nr.

Klik her for at angive tekst.

Telefon

Klik her for at angive tekst.

E-mail

Klik her for at angive tekst.

URL til hjemmeside

Klik her for at angive tekst.

(evt. dybt link)
Navn på ERP-system

Klik her for at angive tekst.

Versionsnr.

Klik her for at angive tekst.

3.1 XML ISO 20022-formatet.
Til format og retursvar leveres der en XSLT-skabelon, som kan lægges over ISO
20022-formatet, så det fremstår i formular-form. Formatet skal altid overholdes.
For at blive Whitelistet, skal part B leve op til krav på følgende områder:
1. Versionering og opdatering
2. Sikkerhed
3. Test
3.1.1.Versionering og opdatering Part B er forpligtet til, til enhver tid, at benytte en af de gældende versioner af
Bank Connect.
Part A servicerer den til enhver tid gældende version, samt de 2 forrige versioner, i hhv. 12 og 3 måneder efter lancering af nyeste version.
Eksempel: version 3 sættes i drift den 1. maj 2015. Version 2 vil således blive serviceret frem til og med 30. april 2016 og version 1 vil blive serviceret frem til og med
31. juli 2015.
Information om nye versioner sendes ud via nyhedsbreve og offentliggøres endvidere på www.bankconnect.dk
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Som ERP leverandør tilsluttet Bank Connect, vil man løbende blive bedt om at opdatere oplysningerne vedr. formater og versioner, som vises på Bank Connect’s hjemmeside.

3.1.2 Sikkerhed
Part B er forpligtet til at udvikle alle elementer af sikkerhed i henhold til de af Bank
Connect fastsatte retningslinjer, med det formål at sikre, at kryptoprogrammer,
certifikathåndteringen, beskyttelse af data under transmission og verificering af afsender/modtager sker på betryggende vis.
Forskrifterne gælder både for de interne forhold hos kunden, når løsningen er installeret, samt under kommunikationen mellem kunde og bank.
Såfremt sikkerhedsniveauet ændres, fx fordi kravene skærpes, forpligter Part B sig
til straks at udvikle sikkerhedsdelen af Bank Connect-modulet og implementere det
hos Part B´s kunder.
Det er alene Bank Connect, der i tilfælde af mulige kompromitteringer afgør, hvorvidt det bestående sikkerhedsniveau kan fortsætte midlertidigt, dog højest 2 versioner bagud, indtil ny sikkerhedsløsning med skærpede krav er implementeret hos
kunden, eller om det i værst tænkelige situation er nødvendigt at lukke helt for den
bestående sikkerhedsniveau, indtil nyt, skærpet niveau er indført.
Det er af altafgørende vigtighed, at Bank Connect til enhver tid kan betragtes som
sikkert at anvende.

3.1.3Tests
I udviklerpakken findes der et testværktøj som skal benyttes i forbindelse med
udvikling og afprøvning af formatet. Det er vigtigt at dette testværktøj benyttes.
Part B er forpligtet til forud for ibrugtagning af løsningen at gennemføre tests for
de webserviceoperationer og den forretningsfunktionalitet, der ønskes anvendt
jf. testsuite i Bank Connect udviklerpakken.
4

Eksklusivitet
Der er ingen eksklusivitet forbundet med indeværende aftale. Part A indgår aftaler
med alle der er interesserede heri.
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5

Fortrolighed
Medmindre der er en lovmæssig forpligtelse til det, må en Part ikke videregive
fortrolige oplysninger til en tredjepart bortset fra rådgivere, der er underlagt en
fortrolighedsforpligtelse, eller bruge Fortrolige Oplysninger til andre formål end
vurdering af den påtænkte tilslutning til Bank Connect.

6

Omkostninger

6.1 Med mindre andet er aftalt, bærer hver Part sine egne omkostninger i forbindelse
med forberedelsen, gennemførelsen og vedligeholdelsen af Part B’s tilslutning til
Bank Connect.
6.2 Ved tilslutning til Bank Connect, får Part B tilbudt et klippekort med 50 timers
konsulenthjælp, således det er lettere at komme i gang med løsningen. Konsulenttimer derudover tilbydes mod betaling. Satserne vil på forlangende blive oplyst af
Part A’s Service Desk.

7

Varighed og ophør

7.1 Hensigtserklæringen træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter, og
ophører på det tidligste af følgende tidspunkter: (i) såfremt Part B ikke længere
ønsker at være tilsluttet Bank Connect eller (ii) såfremt Part B ikke overholder
kriterierne for tilslutning til Bank Connect og Whitelistning eller (iii) såfremt Bank
Connect ophører som produkt.
7.2 Parterne skal ikke have noget krav imod hinanden som følge af Hensigtserklæringens ophør uanset årsag.
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8

Andre vilkår
Eventuelle uenigheder mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Hensigtserklæringen, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent
domstol efter Dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler.

For Part A

For Part B

Navn: Klik her for at angive tekst.

Navn:Klik her for at angive tekst.

Titel: Klik her for at angive tekst.

Titel: Klik her for at angive tekst.

Dato: Klik her for at angive tekst.

Dato: Klik her for at angive tekst.
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