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INTRO

Om profilen

Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest
fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge.
Denne profilmanualen presenterer BankAxept sin visuelle identitet,
hvilke elementer den er bygget opp av og hvordan disse skal brukes.
Formålet med manualen er å sikre en konsekvent og helhetlig presentasjon
av BankAxept. Det skal skje ved hjelp av tydelige retningslinjer for bruk av
vår grafiske profil i ulike kommunikasjonsflater.
Profilmanualen skal være et verktøy for alle ansatte og samarbeidspartnere
av BankAxept som forvalter merkevaren.
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LOGO

Bruk av BankAxept logo
GENERELT

BRUK AV BANKAXEPT LOGO PÅ BRUKERSTEDER

BRUK AV BANKAXEPT LOGO I MARKEDS-

BankAxept-instrumenter skal være utstyrt med BankAxept logo

BankAxept logo skal være synlig på alle brukersteder som

FØRINGSMATERIELL MV

samt utsteders navn eller alminnelig brukte forretningsnavn.

har inngått avtale med deltager om å akseptere BankAxept-

Alle deltagere samt brukersteder som har inngått avtale med

Logoen kan ikke benyttes på andre betalingsinstrumenter enn

instrumenter og tydelig vise instrumentholder at BankAxept-

innløser om bruk av BankAxept kan benytte BankAxept logo

de som behandles etter disse reglene.

instrumentet kan anvendes.

i annonser, brosjyrer, Internett og lignende.

Dersom BankAxept-logoen presenteres sammen med merker/

BankAxept logoen skal presenteres der potensielle kjøpere kan

Logoen skal alltid presenteres slik at den ikke forstyrres av andre

logoer for andre betalingsløsninger skal BankAxept logoen ha

benytte kortet («ved kassen»), og eventuelle andre steder der

designelementer og klart adskilt fra tekst.

om lag samme størrelse som disse. Logoen skal likevel ikke

merker/logoer for betalingsløsninger fremkommer. Logoen skal

presenteres med størrelser mindre enn det som er oppgitt

ikke plasseres direkte på fysiske mottakssystemer (f.eks. på selve

på side 7.

betalingsterminalen).

Innløser skal påse at brukerstedene følger disse bestemmelsene.
ENDRING AV REGLENE

BRUK AV BANKAXEPT LOGO PÅ KORT

Dersom brukerstedet aksepterer kontaktløs betaling skal

BankAxept AS kan vedta endringer i disse reglene. Endringer trer

BankAxept logo skal plasseres på forsiden eller baksiden av kortet.

et allment kjent symbol for kontaktløs betaling presenteres

i kraft minst 3 måneder etter at deltagerne skriftlig er varslet

i tilknytning til mottakssystemet, og eventuelt andre steder der

om endringen. BankAxept AS kan fastsette kortere ikrafttredelse

merker/logoer for betalingsløsninger fremkommer.

hvis endringen ikke har vesentlig teknisk eller forretningsmessig

Dersom kortet har funksjonalitet for kontaktløs betaling skal
et allment kjent symbol for kontaktløs betaling presenteres på

betydning for deltagerne.

forsiden eller baksiden av kortet. Dette symbolet skal plasseres

Innløser skal påse at brukersteder den har avtale med følger disse

adskilt fra logoer for andre betalingsløsninger.

bestemmelsene.

IKRAFTTREDELSE
Reglene trer i kraft 1.9.2015.

Dersom kort utstedes i samarbeid med annen part, skal

BRUK AV BANKAXEPT LOGO PÅ KONTANTAUTOMATER

BankAxept-logoen samt utsteders navn og logo alltid presenteres

BankAxept logo skal være synlig på alle kontantautomater

på kortets forside, så fremt samarbeidspartneren selv ikke tilbyr

som deltager har avtale om og tydelig vise instrumentholder

betalingsformidlingstjenester på generell basis.

at BankAxept-instrumentet kan anvendes.

Med betalingsformidlingstjenester på generell basis menes
her betalingstjenester som ikke har begrenset anvendelse til

Dersom kontantautomaten aksepterer kontaktløst uttak av

samarbeidspartens egen virksomhet eller virksomhet i en kjede

kontanter, skal et allment kjent symbol for kontaktløs betaling

(herunder markedsføringssamarbeid) som samarbeidsparten

presenteres på kontantautomaten.

inngår i.
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LOGO

BankAxept logo
BankAxept sin logo består av ren typografi.
Logoen i lilla på hvit bakgrunn, eller hvit logo på lilla
bakgrunn er den foretrukne variant.
Logoen finnes også i sort og mørkegrå varianter,
der den lilla eller hvite versjonen ikke kan benyttes.
For eksempel på forsiden av et kredittkort, der den lilla
fargen konkurrerer for mye med banken sin egen profil.
Dersom BankAxept logoen presenteres sammen
med merker/logoer for andre betalingsløsninger skal
BankAxept logoen ha om lag samme størrelse som disse.

BankAxept logo filer LAST NED >
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LOGO

Logo på bakgrunn
På lys og rolig bakgrunn kan BankAxept sin logo
brukes i lilla. Når bakgrunnen er mørkere enn 30 % grå,
må den hvite versjonen av logoen brukes.
Det samme prinsippet gjelder på fotobakgrunn og
grafikk. På lys og rolig bakgrunn kan den lilla versjonen
av logoen brukes. På mørke rolige bakgrunner skal
den hvite versjonen benyttes.
På urolig bakgrunn med varierende kontrast og farger,
må BankAxept logoen ikke brukes. Logoen må plasseres
på en hvit eller lilla blokk bakgrunn. Eksempler på dette
er vist senere i dette dokumentet.
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Maks 30 % grå

40 % grå

75 % grå

LOGO

Logo med skyggedeling
Sammen med BankAxept sin logo kan BankAxept
‘skyggedeling’ brukes.
Dette er et tilleggselement, og skal kun benyttes der
det er praktisk og ta den i bruk.
Den skal fungere som et forsterkende profilelement.
Den skal helst krysse ‘x’ i logoen som vist,
men den kan også plasseres fritt på flaten.
På hvite flater skal den brukes med 30 % gjennomsiktighet.
På lilla flater skal den brukes med 70 % gjennomsiktighet.
BankAxept ‘skyggedeling’ filer LAST NED >
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LOGO

Logo på ulike flater
BankAxept logoen fungerer bra på de fleste flater,
uavhengig av størrelse eller plassering.
Flatene vist kan være alt fra brosjyreomslag, trykksaker
og reklamemateriell til digital flater.
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LOGO

Logo størrelse og avstand

STØRRELSE

MINIMUM STØRRELSE PÅ BANKAXEPT LOGO

Min. 13 mm

BankAxept skal helst ikke brukes i størrelse mindre
en 13 mm. Unntak kan være ved bruk på kredittkort, der
størrelsen må være mindre på grunn av begrenset plass.
AVSTAND RUNDT BANKAXEPT LOGO
Andre grafiske elementer skal ikke plasseres innefor
‘X’ avstanden.
Dette gjelder for tekst, andre logoer eller illustrasjon.
På rolig bakgrunn kan BankAxept logoen brukes som
beskrevet tidligere i dette dokumentet.

AVSTAND

⅟₂ X

FRITTSTÅENDE BRUK
Når BankAxept logo skal brukes frittstående, for
eksempel til klistremerker og småskilt til minibank
merking, skal logoen brukes i hvit på lilla bakgrunn,
eller lilla logo på hvit bakgrunn.
Rammen og avstand er definert med ‘X’ og ‘⅟₂ X’.
Formen på rammen kan ha avrundet hjørne for å
etterligner en kredittkort form.
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FARGER

Primærfarger
Konsekvent og riktig fargebruk er svært viktig for
at BankAxept sin profil skal bli tydelig og gjenkjennelig
i alle sammenhenger. Det er viktig å passe på at det
brukes riktige fargekoder på ulike flater.
For at en farge skal gjengis best mulig, må den
defineres i det systemet som best svarer til mediet.
Ulike medier har ulike fargemuligheter, derfor
må en regne med et visst avvik i fargene.
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BANKAXEPT LILLA

HVIT

Pantone 2603
CMYK 80/100/12/0
RGB 92/39/122
HTML: 5c277a
RAL: 5022 Nachtblau

Pantone - Ingen Pantone
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
HTML: ffffff
RAL: 9003 Signalweiss

FARGER

Sekundærfarger
Sekundærfargene skal ikke brukes på store flater,
kun i små mengder. De kan brukes til navigering,
grafer og illustrasjoner.
Ulike medier har ulike fargemuligheter, derfor
må en regne med et visst avvik i fargene.
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MØRK GRÅ

LYS GRÅ

Pantone Cool Gray 11
CMYK 0/0/0/88
RGB 66/66/65
HTML: 424241
RAL: 7024 Graphitgrau

Pantone Cool Gray 2
CMYK 0/0/0/20
RGB 218/218/218
HTML: dadada
RAL: 7047 Telegrau 4

GRÅTONER

MOSEGRØNN
Pantone 5767
CMYK 30/0/75/40
RGB 137/150/67
HTML: 899643
RAL: 6025 farngrun

FARGER

Vekting av farger
Mengdebruk av profilfargene er svært viktig.
Den lilla primærfargen til BankAxept kan i noen
sammenhenger bli for dominerende ved overforbruk.
Hvite, lyse og lette flater med lilla BankAxept logo,
kan være et godt og elegant alternativ.
Brukssituasjonen er derfor avgjørende for fargebalansen.
Der hvor BankAxept har et større behov for
å “ta plass” i konkurranse med andre aktører,
bør den lilla fargen spille en mer fremtredende rolle.
Der hvor BankAxept allerede har oppmerksomhet,
bør den dempes.
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FARGER

Støttefarger
Støttefargene er kun til grafer, illustrasjoner og
diagrammer. De skal ikke brukes på store flater, eller
dominere over primær- og sekundærfargene.
De er kun til hjelp med navigering av informasjon.
Typiske bruksituasjoner er lysark (PPT) grafer og
årsrapport diagrammer.
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PASTEL RØD

PASTEL LILLA

PASTEL GRØNN

VARM GRÅ

Pantone 7418
CMYK 0/75/50/15
RGB 209/85/90
HTML: d1555a

Pantone 521
CMYK 30/40/0/15
RGB 168/147/184
HTML: a893b8

Pantone 2246
CMYK 25/0/25/10
RGB 190/212/192
HTML: bed4c0

Pantone 7504
CMYK 15/30/40/40
RGB 154/131/111
HTML: 9a836f

PASTEL ORANSJE

MARINE BLÅ

LYS GUL

LYS LILLA

Pantone 2017
CMYK 0/35/70/10
RGB 230/168/85
HTML: e6a855

Pantone 7700
CMYK 70/40/0/50
RGB 53/85/123
HTML: 35557b

Pantone 7401
CMYK 0/0/30/0
RGB 255/249/199
HTML: fff9c7

Pantone 2706
CMYK 16/10/0/0
RGB 220/225/243
HTML: dce1f3

TYPOGRAFI

Profilfont
BankAxepts primærfont er Calibri.
Typesnitt (typografi) er en viktig del av den visuelle
identiteten. Calibri er en folkelig sans-serif typesnitt
designet av Lucas de Groot for Microsoft.
Den er en moderne og godt utbygd fontfamilie som
har et stilrent, modular og elegant uttrykk.
Typesnitt er distributert med Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Office 2007,
Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2011 for Mac og Microsoft Office 2013.
Typografien skal ha en viktig rolle i BankAxept sitt
visuelle uttrykk, og det oppfordres til en leken og
kreativ bruk av typografien på alle egnede flater.

CALIBRI LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890’+´¨@-.,§!”#$%&/()=?`^*;:
CALIBRI REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890’+´¨@-.,§!”#$%&/()=?`^*;:
CALIBRI REGULAR ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890’+´¨@-.,§!”#$%&/()=?`^*;:
CALIBRI BOLD

Calibri er tilgjengelig for PC og Mac, og brukes blant
annet i MS Officemaler og på web.
Ingen ekstra fontinstallasjon, eller innkjøp er nødvendig.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890’+´¨@-.,§!”#$%&/()=?`^*;:

BRUK AV TEKST

CALIBRI BOLD ITALIC

Calibri bold skal brukes i overskrifter og undertitler.
Både Calibri Regular og Calibri Light kan brukes til
brødtekst.
‘Italic’ typesnitt må ikke brukes i titler.
Det skal kun brukes til utheving av tekst, sitater,
bildetekster etc.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890’+´¨@-.,§!”#$%&/()=?`^*;:

BankAxept AS, Hansteens gate 2, 0253 Oslo. | +47 23 28 42 00 | post@bankaxept.no | www.bankaxept.no

