
Bestilling af overførsel til udlandet
- Bestillingen udfyldes og afleveres i Fanø Sparekasse i underskrevet stand

                                                                                                                   /  bankdage efter eksp. datoen               

          Ekspres                              Almindelig

 Møntsort - afsender Beløb

eller beløb i udenlandsk valuta

Eksp. dato

Ordregivers navn og adresse Beløbsmodtagers bankforbindelse Beløbsmodtagers navn og adresse

Hæves på kontonummer Møntsort - modtager

BIC / SWIFT adresse Modtagers kontonummer / IBAN / ID

 

 USA:            ABA nr. / FW nr. (9 cifre)

 

 Australien:  BSB (6 cifre)

 

 Canada:       CC (9 cifre)

 

 Sydafrika:   ZA (6 cifre)

 Meddelelse til beløbsmodtager                                                                 videregives i uændret from (max. 4 linier á 35 karakter) 

 Omkostninger

              Omkostninger i Danmark betales af ordregiver og i udlandet af betalingsmodtager

              Omkostninger i Danmark og i udlandet betales af betalingsmodtager

              Omkostninger i Danmark og udlandet betales af ordregiver

 Bemærkninger til Fanø Sparekasse

Telefonnummer

Email

Kundens underskrift

Opmærksomheden henledes på, at Fanø Sparekasse er uden 
ansvar for evt. forsinkelser, ligesom der ikke hæftes for fejl, 
som måtte blive begået af korrespondenter i udlandet.

Betingelser for udenlandske overførsler gennem 
Fanø Sparekasse kan hentes på www.fanoespk.dk i vores 
Gebyr- og rente folder.
Dette accepteres ved underskrift nederst på formularen.

Design: Jean Marc Wolf



Bestilling af overførsel til udlandet
- Information i forbindelse med overførsel til udlandet

Betalingsoverførsler til udlandet sker via Fanø Sparekasse pr. SWIFT.

Fanø Sparekasse tilbyder 2 overførselsformer:

1. Almindelig overførsel 

2. Ekspresoverførsel 

For alle overførsler gælder, at beløbet bliver hævet på din konto den dag, Fanø Sparekasse foretager betalingen.

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at udfylde formularen “Bestilling af overførsel til udlandet”, da fejl eller unøjagtige 
oplysninger ofte fører til forsinkelser og ekstra omkostninger for dig. I den forbindelse er det vigtigt at angive modtagerbanks 
korrekte BIC/SWIFT kode samt betalingsmodtageres korrekte kontonummer (IBAN-kontonummer indenfor EU/EØS/EPC-lande).

Er der tale om en overførsel i fremmed valuta, bliver beløbet for overførselsanmodninger modtaget i afdelingen før kl. 14:00 
omregnet efter Nationalbankens informationskurs på overførselsdagen med et tillæg. Oplysninger om gebyrer m.m. forefindes i 
Fanø Sparekasse.

Tilbagekaldelse
En overførsel er uigenkaldelig. Derfor kan beløbet som hovedregel kun tilbagekaldes, hvis modtager og dennes pengeinstitut er 
indforstået. Dog kan overførsel ekspederet som EU-betaling aldrig tilbagekaldes.

Tidsfrister
Overførselsanmodninger modtaget inden kl. 14:00 i Fanø Sparekasse ekspederes samme dag.

Omkostninger
En overførsel vil være forbundet med bankomkostninger både i afsenders og modtagers land. Ved bestilling af overførsel skal 
aftales, hvorledes disse fordeles mellem dig og beløbsmodtager.

Fanø Sparekasse forbeholder sig ret til at opkræve udenlandske omkostninger, som Fanø Sparekasse måtte blive påført i 
forbindelse med overførslen.

Prisen på en betaling til udlandet afhænger af den overførselsform, du vælger

• Alle omkostninger betales af afsender

• Omkostninger fordeles mellem afsender og modtager

• Alle omkostninger betales af modtager

Yderligere information
Ønsker du yderligere information, bedes du kontakte Fanø Sparekasse.

Klageadgang
Skulle der i forbindelse med betalingsoverførslen ske fejl eller lignende, som du ikke finder en til fredsstillende løsning på ved 
henvendelse til Fanø Sparekasse, gør vi opmærksom på, at du har adgang til at klage til Pengeinstitutankenævnet.
Pengeinstitutankenævnet behandler fortrinsvis klager ved rørende private kundeforhold. Erhvervskundeklager behandles, 
såfremt de ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende privatkundeforhold.

Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet
Når du overfører penge til ud landet, skal du være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger videre til de amerikanske 
myndigheder. SWI FT - som gennemfører betalingerne - er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om 
finansiering af kriminalitet eller terror isme, jf. amerikansk lovgivning.
SWIFT er et belgisk datanetværk, der overfører betalinger mellem lande. Netværket har cirka 8.000 finansielle virksomheder i 
206  lande tilmeldt og har EDB-centre i Europa og i USA. 
SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Beløbet stilles til vor korrespondentbanks rådighed 2 bankdage efter Fanø Sparekasse 
har foretaget betalingen.

Beløbet stilles til den udenlandske banks rådighed 1 bankdag efter Fanø Sparekasse har 
foretaget betalingen. For USD, DKK og EUR stilles beløbet til rådighed samme dag. Hvor 
det er muligt, udfører Fanø Sparekasse betalingsoverførslen direkte til 
betalingsmodtagerens pengeinstitut.

Hvis du vælger at betale bankomkostninger i udlandet, vil vi, ud 
over vores normale gebyr, beregne et tillægsgebyr til dækning 
heraf ved overførslens effektuering. Vi forbeholder os ret til 
efterfølgende at opkræve udenlandske omkostninger, der 
overstiger det allerede beregnede tillægsgebyr.

Oftest betaler afsender vores omkostninger ved overførslen, og 
beløbsmodtager betaler omkostninger i udlandet. Disse varierer 
fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut. Vi vil oftest 
kunne give dig en indikation af prisniveauet.

Du kan også vælge at lade beløbsmodtager betale alle 
omkostninger. I så fald vil vi fratrække vore omkostninger ved 
effektuering af overførslen.
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