
Oppdatering SafePay™
Tidsplan for nye sedler
2017 - 2019 

www.gunnebo.no

Spørsmål?
Om noe er uklart eller om det skulle være andre spørsmål 
rundt dette, så er det bare hyggelig om du tar kontakt 
med oss!

Gå inn på www.gunnebo.no og les mer eller send ditt 
spørsmål til info@gunnebo.no eller ved å ringe 
+47 22 900 300

Sikkerhetskonsernet Gunnebo produserer effektive og 
innovative sikkerhetsløsninger til kunder i hele verden. 
Konsernet har ca 5 700 ansatte fordelt på 32 land i 
Europa, Asia, Afrika, Australia og Amerika, og omsetter for 
5 300 Mkr. 
Gunnebo tilbyr sikkerhet innenfor banksegmentet, 
kontanthåndtering, fysisk passasjekontroll og service.
Vi gjør din verden sikrere!

Gunnebo er markedsledere når det gjelder utvikling og 
produksjon av lukket- og sikret kontanthåndterings-
systemer. I samarbeid med ledende retail-kjeder har vi 
utviklet SafePaytm ett system som tillater en sikret 
håndtering av kontanter og meget effektivt utelukker 
kassedifferanser. Pr. idag finnes det over 6 500 systmer 
installert i ulike miljøer, fra bensinstasjoner til 
supermarkeder, både i vanlige kassepunkt og i 
selvbetjeningskasser.



SafePay™ oppdatering SafePay™ oppdatering

Planlagt utført Aktivitet Informasjon og mulige 
konsekvenser

2017
Mai

Oppdatering og aktivering av ny 
seddeldatabase for 100- og 200 
lapper

- Dette utføres enten remote eller 
ved besøk av tekniker

- Det kan forekomme noen 
avvisninger av de nye sedlene, da 
seddeldatabasen er bygget opp av 
noen begresende trykk. Dette vil 
oppdateres ved behov.

2017 
30 mai

Nye 100- og 200 lapper blir utgitt 
av Norges Bank

- Fastsatt av Norges Bank

2018
30 mai

Deaktivering av gamle 100- og 
200 lapper

- Deaktivering av de gamle 100- og 200 
lappene skal gjøres 30 mai. Oppdateringen 
av konfigurasjonen på samtlige SafePay-
enheter i Norge vil kunne ta et par uker.
...
- I overgangsperioden etter 30 mai må da 
butikken manuelt kontrollere om seddelen 
er en ny og gyldig eller gammel og ugyldig.

 2018
4. kvartal

Nye 50- og 500 lapper blir utgitt av 
Norges Bank

Fastsatt av Norges Bank

2019
4. kvartal

 Deaktivering av gamle 50- og 500 
lapper

- Deaktivering av de gamle 50- og 500 
lappene skal gjøres 4. kvartal. 
Oppdateringen av konfigurasjonen på 
samtlige SafePay-enheter i Norge vil 
kunne ta et par uker.

- I overgangsperioden etter oppdateringen 
må da butikken manuelt kontrollere om 
seddelen er en ny og gyldig eller gammel 
og ugyldig.

2019
4. kvartal

Ny 1000 lapp blir utgitt av 
Norges Bank

Fastsatt av Norges Bank

Tabellen under viser viktige datoer og hva som vil være aktuelt i forbindelse med seddelbyttet i Norge 
2017-2019. Det som er uthevet i fet skrift er datoer satt av Norges Bank
Den høyre kolonnen beskriver litt av hva som vil kunne være viktig for deg.

De angitte tidspunktene er estimater av Norges Bank, og vil kunne endre seg.

2020
4. kvartal

Deaktivering av gammel 
1000 lapp

- Deaktivering av gammel 1000 lapp skal 
gjøres 4. kvartal. Oppdateringenav 
konfigurasjonen på samtlige SafePay-
enheter i Norge vil kunne ta et par uker.

- I overgangsperioden etter 
oppdateringen må da butikken manuelt 
kontrollere om seddelen er en ny og 
gyldig eller gammel og ugyldig.
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