
            Bestilling af overførsel til udlandet

Bestilling af overførsel, der ønskes ekspederet samme dag, skal være banken i hænde senest kl. 13.00. 
Bestillinger modtaget efter kl. 13.00, ekspederes næste bankdag.

For overførslen gælder Nordfyns banks "Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger/betalinger i 
Danmark i fremmed valuta", der kan hentes via linket og ligeledes tilgængelig i din netbank.

Modtagerbankens land:

Overføres i anden mønt:

Overførseltype

Dato for overførsel:

Møntsort:

Omkostninger

Beløbet skal hæves på reg nr.:

Meddelelse til modtager. 
Bemærk: Følgende lande kræver altid at 
betalingsformål er anført: Thailand,  
Egypten og De Forenede Arabiske Emirater

Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne, idet afsender betaler Nordfyns banks 
omkostninger, mens  modtager betaler de udenlandske omkostninger. 
 

Dato: 
____________________________________ 
Forpligtende underskrift  

NORDFYNS BANK    |    CVR 64 86 52 18    |    WWW.NORDFYNSBANK.DK

Konto nr.:

Afsender betaler alle omkostninger, danske samt udenlandske. 
Modtager betaler alle omkostninger, danske samt udenlandske. Beneficiant/modtager kan ikke 
vælges for betalinger i EU-valutaer indenfor EU.

(1 dag*)

(2 dage*)

(0 dage for DKK, EUR, USD, GBP, CAD, SEK, NOK, for øvrige valutaer 1 dag*)

*beløbet er til rådighed for Nordfyns banks korrespondent bank

Modtagers navn og adresse: (Beneficiant)

Modtagers kontonummer: 
IBAN skal benyttes ved betalinger til lande, 
som har indført IBAN. I alle andre tilfælde 
oplyses det almindelige kontonummer.

Modtagers bankforbindelse i form af BIC 
(Swift-adr.) I mangel af BIC: bankens 
registreringsnummer eller navn/adresse. 
(BIC er obligatorisk for en SEPA-betaling.)

Beløb:

SEPA-betaling

Standard
Ekspres

https://alm.nordfynsbank.dk/media/Generelle-betingelser-for-overførsler-til-og-fra-udlandet-2018.pdf
https://alm.nordfynsbank.dk/media/Generelle-betingelser-for-overførsler-til-og-fra-udlandet-2018.pdf
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