
Elektronisk kontoinformation via CAMT- och MT-filer 

 

Danske Bank har under en period inte debiterat avtalsenligt pris för den elektroniska 

kontoinformation ni får via en särskild filtyp som kallas CAMT och/eller MT-filer. Om ert 

företag får denna kontoinformation från oss, har vi skickat ett brev för att informera att vi 

kommer börja debitera avtalsenligt pris från och med 1 oktober 2022. 

 

Vad är CAMT- och MT-filer? 

CAMT- och MT-filer är filer med kontoinformation som du som kund valt att motta från oss.  

Mer specifikt är det kontoutdrag med information om balansräkning och transaktioner från 

ett eller flera konton som kan anpassas efter dina önskemål.  

 

Se vilka filer du mottagit i District  

I District kan du se filer du mottagit från Danske Bank och vilka filer du beställt:  

 Mottagna filer: Gå till ”Filer” och välj ”Översikt – Filer från banken” 

 Beställda filer: Gå till ”Filer” och välj ”Visa filbeställningar” 

 

Om leverans av en fil är begränsad till en enskild användare är det inte möjligt för andra 

användare att se den levererade filen. Andra användare kan endast se att filen beställts.  

 

Vad heter filerna i District? 

I nedan tabell kan du se vad de olika CAMT- och MT-filerna heter. Observera att priset inte 

togs ut för vissa varianter av de filtyper som anges i schemat nedan – för andra varianter har 

vi debiterat avgiften.  

 

Filtyp  Namn i District 

CAMT52 ISO 20022 XML Kontorapport (ACR) 

CAMT53 ISO 20022 XML Kontoutskrifter (FIN) 

CAMT54 ISO 20022 XML Info om inbetalningar och utbetalningar (DCN) 

MT940 Utländska kontoutdrag (FIN) 

MT942 Transaction Report MT942 (TRE) 

 

 



Så ser du vad du betalar för de olika filerna 

I District kan du se CAMT- och MT-filer som du mottar från Danske Bank.  

 

1.  Gå till ”Filer” och välj ”Översikt – Filer från banken”. 

 
2. Här kan du se CAMT- och MT-filer du mottagit. Se ovan listade filnamn, så att du vet 

vad du ska leta efter i District. 
 

3. Varje kontoutdrag kostar 12,50 SEK (listpris). Du kan multiplicera antalet CAMT- och 

MT-filer du mottagit med 12,50 SEK för att få en uppfattning om vad du kommer att 
betala för dessa filer i framtiden. 
 

Observera att om du mottar kontoutdrag som omfattar flera konton så är kostnaden 
12,50 SEK per konto som står på utdraget. 
 
 

Vilka varianter av CAMT- och MT-filer kommer nu Danske Bank att debitera för? 

 

 CAMT53 files (ISO 20022 XML Kontoinformation - FIN) endast saldoinformation 

 CAMT-filer baserade på kontogrupper  

 Engångsbeställningar (gäller samtliga CAMT- och MT-filer) 

 CAMT52 i realtid via Web Services  

 

 


